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 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 :رشاذلا ةملك

 ءىش لكب طاحأ نم اي «ممهلا قفومو «معنلا ىلوم مهللا كدمحأ

 اا ها ناخ اار نق کف ترک ا وی ھم ا و

 مكحلا عبنم 5# دمحم انيبن ىلع ملسأو ىلصأو «نيزئافلا نم حبصأف

 ةاده اونوكيل هقلخ نيب نم هللا مهافطصا نيذلا ىلعو «ممألل ثوعبم غليأو

 .نيدلا موي ىلإ نيحو تقو لك ىف نيدشرمو مهل

 ىك ار طخ قرا دقأ نم ةطما راو ةمالا ناف ددغي اأ

 لصأ نأ ةقيقحلاو ءةيمالسإلا قرفلا نم مهدع نم ىأر ىلع مالسإلا

 حساب نيملسملا نيب اوسدنا نيذلا سرفلا سوجم نم سسؤم مهتوعد

 اورشنو «مالسإلا نايك مده ىلع لمعلل ةيرسلا تايعمجلا اوسسأف مالسإلا

 لوقعب اوررغف «ةريطخ قرطب نيملسملا نم ءامهدلا نيب مهتاياعد

 ىديأ ىلع مهباصأ امم مهل ماقتنالاو نيرهاطلا تيبلا لهأ مساب ءافعضلا

 نيب لاعفلا اهرثأ ةريطخلا مهتاياعد ترثأف «مهرصع ماكح نم قاسفلا

 .مهدونج دادزاو مهعايشأ رثكف نيملسملا

 نعو مهنع رودشلا ضمعب اوبتك نيذلا نوخرؤملا فلتخاو

 نم فالتخالا زواج ىتح «مهدئاقع ةيرسل كلذو ؛ًأريبك ًافالتخا مهتادقتعم

 ءامسأ قيقحت ىف ةمج ةبوعص ثحابلا دجي كلذل «مهئامسأ ىلإ مهدئاقع



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك ٤

 ةفرعم نم ليلغلا هب ىفشي ام دجي الف «مهتادقتعم فشكو مهنم ءامعزلا

 .ليئضلا الإ ةقيقحلا

 اذه وه انموي ىلإ عوضوملا اذه نع ءاطغلا فشك باتك مهأ نإو

 هبتاك نأل ؛نيملسملا عفنلو ملعلل ةمدخ ءارقلل همدقن ىذلا سيفنلا فلؤملا

 ةرجهلأل سماخلا نرقلا فصتنم ىف نميلا ىف ةنسلا ءاهقف ءالضف نم

 نم ققحتف «نيملسملل اهنايبو مهتقيقح نع فشكلل مهنيب اوسدنا نيذلا نمو
 .مهتقيقح نع ءاطغلا فشكو مهتادقتعم

 قاروأ نمض ةفدصلا قيرطب باتكلا اذه لصأ ىلع ترثع دقو

 ۷٠١ ماع ىلإ اهخيرات عجري دهعلا ةميدق ةبترم ريغ ةرثعبم ةيطخ

 مل ول هعبط لامهإ ىلع تمزع تنكو «صقن اهلمج ىف ءطخلا ةئيدر

 ىنعملا اذه ىف ةيفارغوتوف ةخسن ىلع روثعلا ىلإ ىنقفويو هللا ىنمهلي
 :لمجلا هذه اهرهظ ىلع بتك ةرماعلا ةيرصملا بتكلا راد ىف

 ةنرتأا تكلا راو ةف راحات ةة رود و بياكل اه ةبمهأل ارظن

 ذخأل "جرج" ريدم نسح كب بيبح ةداعسلا ا ةرضح دهع یف

 هللا نيدا ىدهملا هللا ةمحر ىلإ دابعلا رقفأ بتك نم اهب ظفحتل هنم ةروص

 .ه٩٣۱۱١ ماع هفقو

 ىفص ةفالخلا فيس هرخف امسو هرصنع باط نم بتك نم مت

 نب نيملاعلا بر للاب روصنملا نينمؤملا ريمأ نب دمحأ نيدلاو مالسإلا

 هبنجو ماركلا هئابآ ةقيرط ىلإ هبر هاده - نيملاعلا بر هللا نيدل ىدهملا
 .ه١۲۲٠ ةنس بجر ىف - نيمآ مائللا ءاهفسلا كلاسم ىف كولسلا نع
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  ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 ميهاربإ نب دمحأ نب زيزعلا دبع هللا ىلإ ريقفلا كلم ىلإ لقتنا مث
 | .ه۲۳۲۲١ ۀنس

 ًارطس اههتلباقو «ىتخسن ىلع اهتعجارف دجملا ىعس تيعس اذلو
 تلكتاو ىتخسنب دوجوملا صقنلا تممتأف «دحاو باتكلا نأ تدجوف رطسب

 ميركلا ههجول اصلاخ ىمالسإلا ملاعلا نيب هرشنو هعبط ىف هللا ىلع
 ةلبضفلا بحاص ريبكلا ققحملا ةمالعلا انالومو انذاتسأ نم تسمتلاو

 نأو ء«هيلع علطي نأ ةرهاقلا ليزن ىرثوكلا نسحلا نب دهاز دمحم خيشلا
 هللا هظفح - ىنباجأف هب عفنلا دادزيل هيلع قيلعتلاو هل ةمدقت ةباتكب مركتي

 .لوبقلاب - هرمع یف دمأو
 نيدلا ىيحم ذاتسألا لضافلا بيدألا ىلإ ركشلا ليزجب مدقتأ كلذكو

 اهركذ ىتلا ةينميلا دالبلا ءامسأ قيقحتب مركت ىذلا ىناميلا ىسنعلا
 عيمس هنإ «باتكلا اذهب عفنلا معي نأ ىلاعت هللا وجرأ ىننإو «فنصملا

 رشاتلا

 () ٍنيسحلا راطعلا تزع ديسلا

 .ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملاب باتكلا عبط داعي - ىلاعت هللا لضفب -مويلاو



 باتكلا ةمدقت

 ةينطابلا فئاوط نع ةملكو
 سانلا لخدف «لوقعلا ترانتسا مالسإلا رونب ضرألا تقرشأ امل

 ام نيملسملل مت ىتح ايرهظ ةلطابلا نايدألا اوذبنو ءاجاوفأ هللا نيد ىف

 رايتلا اذه مامأ نيروهدتملا ءامعز نكل «ةدلاخلا رخافملا نم عيمجلا هفرعي

 نوحي اوتاك :سوجنلا و «ىراصتلاو ةرهيلاو ناضلاو «نيقزلا نم
 روا ا دخ رش لک تک لک اک نا اأ مق اک

 اذه مام ةوقلاب فوقولا نوعيطتسي ال مهنأ مهسفنأ تنقيتسا املو «جاهولا

 لوصولا ىف لايتحالا قيرط اوكلس فراهو لطبم لكل فراجلا ليسلا

 نيريتتسم «بذاكلا عرولاب نيرهاظتم نيملسملا نيب اوسدناف «مهينامأ ىلإ

 نتفلا كلت تتدح نأ ىلإ مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نيب نتفلا عاوتأ

 نورهاظتي اوأدبف - مهنع هللا ىضر - ةوبنلا تيب لهأ دض ةيمادلا

 ار ةع اوا تا ن اا ل يلح فلا ر

 ةراثإل ةليسو حجنأ نأب مهنم املع مهل ةوعدلاو «مهيلإ زايحنالا رهظمبو
 رشن نم هيلع مه ام ىلع رارمتسالا نع نيملسملاب دعقت ءاجوه نتف

 داقحألا شبن وه «نوئشلا عيمج ىف رهاب ىقرو «ةليذر لك عمقو ةليضفلا
 الالغشنا = مكاسلا مهيلع = تيبلا لهأ ىلإ ةرغدلا ىوغذب ةمألا ةراتتسأو

 ايدا و ماا لرش اا تو لا ءا لع ا ا تاغ

 بابرأ نأ ىلإ رظنلاب ةيسابعلاو ةيومألا نيتلودلا ةربابج لبق نم اناودعو
 لهأ ىلإ ةوعد تدج املك - مهزكارم ىلع نوفوختي اوناك امهيف مكحلا

 ميضلا فونص هلآو هيلع هللا تاولص لوسرلا لآب نولزنّيف - ةوبنلا تيب



 ۷ سسس ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 ىف نوعيطتسيال اوناك ًاضيأ تيبلا لهأ نإو .ةمذ الو ًاَإ مهيف نوبقري ال
 نوسباليف ةسايسلا ةربابج ملظل نيملستسم ىديألا ىفوتكم اوفقي نأ مهرود

 ءالؤه ىلإ قيرفو ءءالؤه ىلإ قيرف :ناقيرف ةمألاو ءارهج وأ ارس نتفلا

 هذهو «رشلا ىرشتسيو «بطخلا لحفتسي ناك اذكهو ءًاهرك وأ ًاعوط
 .نيمادهلا ءال ؤه دنع ةياغ اهءارو سیل ةياغ

 ءامدلا كلت نع كئبني وهو "نييبلاطلا لتاقم" باتك كن ودف

 ةمألا بولق لزت ملو .اناودعو املظ نتفلا كلت ىف ةكوفسملا ةرهاطلا

 دشحل ةليسو عيشتلاب عفلتلا ءادعألا ءالؤه ذختا دقو «كلذل ةملأتم ةيماد

 بهذم - ىنطابلا .بهذملا رشن ىف ىعست ةيرس تايعمج فيلأتو «دوشح
 م ا نو ن نور ا را ا

 نورقلا ىلاوت ىلع قورملاو ةحابإلا فونصو «راوبلا رذنو :ةليذرلا

 ىؤوغدب زوهمجلا ةغداخم نم مهتم ريثك نكمت دقو «نادلبلا فالتخار
 ءافتخاب كلذل نيعرذتم ءاروزو ابذك نيروتسم ءابآ نع رهاطلا بسنلا

 .ةربابجلا رورش نم افوخ نتفلا ىف تاداسلا نم ريثك
 نب ناصيد نب نوميم لاقتنا ناك فيك ثحابلا ىلع ىفخي الو

 ارهاظتم - ةرصبلا ىلإ مث زاوهألا ىلإ ناهبصأ نم - ةينطابلا مامإ ديعس

 اهذختا فيكو «ماشلاب صمح ةيماش ىلإ مث - ليقع لآ نم هنأ كاذ ذإ

 مهيلع - رفعج نب ليعامسإ نب دمحم ىلإ باستنالا ايعدم هل القعم
 راطقأ ىف هتاعد ثب فيك مث «بقع ريغ نم تام هنأ عم كانه - مالسلا

 .انقتم ًاحيحصت ًأاححصمو أديج اعبط ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد هتعبط )١(
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 لزانم عست ىلع مهلالض ىلإ ةوعدلا ىف تاميلعتب نيدوزم - ضرألا
 كانه نم ثمعمب دقو (۲-۲۲۷) یزیرقملا ططخ یف حورشم وه امک

 .برغملا ىلإ كانه نمو «نميلاو ةفوكلا ىلإ هتاعد

 بقلملا (ثعشألا نب نادمح) :ةينطابلا نيب ةزرابلا صاخشألا نمو

 دعب اميف ناسارخ ىلإ ثوعبملا (نوميم) هوخأو «ةفوكلا داوس ىف طمرقب

 (ىبانجلا مارهب نب نسح ديعس وبأ)و (نادبع)و (نيسحلا ةماش وبأ)و

 (ىعيشلا هللا دبع وبأ) و (بشوح نبا)و (دیعسو ناميلس رهاط وبأ) هانباو

 (ىدمهملا ديبع) ىلإ ةوعدلل برغملا ىلإ ناثوعبملا (سابعلا وبأ) هوخأو

 ماشلاب نتفلا بخابض (هيورهم نب هيوركذ)و (عنقملا نارهم نب نسحلا)و

 .(ىلع نب ةزمح)و توملا بحاص (حابصلا نب نسحلا)و

 مهنم دحاو لكل مت ام خيراتلاب ماملإ هل نمل ةمولعملا رومألا نمو

 هعلقو زاجحلا ىلع (رهاط ىبأ) ءاليتساك «راطقألا ىف ثادحألا نم

 رطقلاو ايقيرفأ ىلامش ىلع (نييديبعلا) ءاليتساو «دوسألا رجحلا

 مهريغو نييماتكلاو «نمرألاو «مورلاو ءةبلاقصلا مهطيلستو «ىرصملا

 لهأ باقر ىلع مهايإ مهميكحتو ء«نيملسملا ىلع مجاعألا فونص نم

 ةملك مهراهظإو «مهتمئأل ةيهولألا ىوعدو «ميضلا نم عاونأب مالسإلا

 ءاليتسألا باب مهحتفو ءارارسإ اهنورسي وناك نأ دعب اراهجو انلع داحلإلا

 ىلإ نيملسملا دض مهعم مهترماؤمو نييبيلصلا فئاوطل مالسإلا دالب ىلع

 .ىزخلا بورضو نتفلا هوجو نم ىصقتسي ال امم كلذ ريغ

 لهأ ىلإ ءامتنالا ةدحالملا ءالؤه ىعدي نأ باجعلا بجعلا نمو

 تبغا لکت ا او ن



 دق لب «مالسإلا ناكرأل نيمداه ةليذرلل نيرشان داحلإالل ةاعد هلوسر

 :لئاقلا رد للو ءهلك كلذ نم هللا مهرهط

 هاوفألاو عامسألا ىدل ولحي لزي مل قدص لاقم ىبنلا لاق

 ىهانتملا هلصأ نع مكيبنت هلاعفف ئرما لصأ مكتاف نإ

 هابشألا ةميدع مانألا نيب لزت مل لاعف نع رفست كارأو
 هللا لوسر مأ قدصت تنأفأ دمحأ ةلالس نم ىنإ لوقتو

 سخبأب بسنلا ججح نوعيبي اوناك رارشألا نيبقنتملا نم ريثكو

 ىلإ ىزعي ام بابلا اذه ىف جذامنلا عشبأ نمو نورقلا ىلاوت ىلع نامثألا

 اشاب ىلع دمحم هل روفغملا رصم ىلاو دهع ىف - مركم رمع بيقنلا

 ا ا احر

 خياشم خيش ريمألا دمحم لاثمأ مهنيبو - رطقلا ىف ءاملعلا ةماع عفر نأ

 ىتح ةفالخلا ماقم ىلإو ىلاولا ىلإ نأشلا اذه ىف ارضحم - رهزألا
 ضم اک + یا ا ا ور ر ا اا

 ءانمأ سانلا) لاقي ام امأو :"ءابلألا ةناحير" ىف - رشع ىداحلا نرقلا ىف

 سيل اميف بسنلا لوهجم دلول لجر قاحلتسا لوبق ىنعمبف (مهباسنأ ىلع

 الثم یکزلا بسنلا یعدی نم لک قیدصت بوجو ینعمب ال «منغم رج هیف
 .لبانلاب لباحلا طلتخال الإو ءةيعرش ةجح نودب

 امإإ - ههجو هللا مرك - ىلع ىلإ نييديبعلا باستنا معز نمف

 ىلع وطنم وأ «بدو به نم لك نع لباق قيقحتلاو ثحبلا ىف لهاستم
a 



 ةا قلا رابخأو ةيطابلا نأرسا فك ت ب ٩ ۾

 فيرشلا بسنلا ةبقنم مهل لعجي نأ دوي ةقيقح وأ انظ نييديبعلا ءالؤه ىلإ
EA E EO oS 

 .نيدلا ءادعأب زتعاو رثاكت نم ليلذ ليلقو ءءايعدأ ةدحالمب

 ىضاق هدصرأ ام لفغي نأ عيطتسي ال عرشلا ىلإ اعمس ريعي نمو

 نب دمحم وبأ مامإلا هعروو هملعب فورعملا ةيسابعلا ةلودلا ةاضق

 نع مهداعبإب مكحلا نم نييديبعلا بسن ىف دوهش ةداهش دعب ىنافكألا

 خيراوتلا ىف لجسملا رضحملا كلذ ىعقوم ةلمج ىفو «ىكزلا بسنلا
 (ىنیيارفسإلا دماح وبآ)و (ىرزجلا نبا)و (ىضترملاو ىضرلا) نافيرشلا

 (ىوسنلا لضفلاوبأ)و (ىرودقلا نيسحلا وبأ)و (ىرميضلا هللا دبعوبأ)و

 .مهبهاذم ىف ةمئألا رابك نم مهريغو (ىفسنلا رفعجوبأ)و
 ي ا لدا و و را رر

 ىذلا ديعس نب ناصيد ىلإ بستنم ديعس نب 'نمحرلا دبع نب ليعامسإ
TE ٣ 
N روصنم وهو رصمب مجانلا اذه نأو ءةيناصيدلا هيلإ بسني 

 .ز.اهيلع ىلقصلا رهوج هدئاق ءاليتسا دعب ةيديبعلا ةمصاع رصم ذختا ىذلا زعملا وهو )١(

 هييلإ بسني ىذلا ىدهملا ديبع وه ديعسو ءاهتلمج نم اذهو ءامسأ ةدع هلو «مئاقلا وهو (۲)

 مهلتق نيذلا :ىسباقلا نسحلا وبأ لاق ءةقدنزلا نطبيو ضفرلا رهظي ناك اذه ديبعو «نويديبعلا

 ىضرتلا نع مهودريل سانلا اهيف نوبذعي اوناك ىتلا - رحنلا راد ىف ًأحبذ هدعب هونبو هللا ديبع
 .ها .ةباحصلا نعل ىلع توملا اوراتخا دباعو ملاع نيب ام لجر فالآ ةعبرأ - ةباحصلا ىلع

 مهولتق نيذلا امأو ءةرثكلا نم ةياغ ىفف - مهحلطصم ىلع - اوقرشو مهل اوعاصنا نيذلا امأو

 .ز .هناحبس هللا الإ مهددع ملعي الف رصمو ىصقألا برغملا نيب اميف نيملسملا ةماع نم

 ةيعرلا رمأ ناكو «نوعرف اهاعدا امك ةيهلإلا ىعدا :ريثك نبا لاق ءهللا رمأب مكاحلا وهو (۳)

 اذه لعفب ناكو ءًأمارتحا همسالو اماظعإ هركذل فوفصلا موقت نأ ربنملا ىلع بيطخلا هركذ اذإ

 ماقاذإ صوصخلا ىلع رصم لهأ ناكو .هإا .نيفيرشلا نيمرحلا ىف ىتح هتكلمم رئاس ىف



 ليعامسإ نب دعم نبا - رامدلاو راوبلاب هيلع هللا مكح - مكاحلاب بقلملا
 هفلس نم همدقت نم نأو - هللا هدعسأ ال - ديعس نب نمحرلا دبع نبا

 ال جراوخ ءايعدأ - نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل مهيلع - ساجنألا ساجرألا

 هوعدا ام نأو - هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع دلو ىف مهل بسن

 رافك هفلسو وه رصم ىف مجانلا اذه نأو «لطابو روز هيلإ باستنالا نم

 اولحأو جورفلا اوحابأ «نودحاج مالسإللو «نولطعم نودحلم ةقدانز

 ةنس لوألا عيبر ىف بتكو ةيبوبرلا اوعداو ءءايبنألا اوبسو ‹رومخلا

 .ةئامعبرأو نيتنثا
 احضار رمألا نكي مل اذإ ةغيصلا هذه لثم عيقوت حيبتسي ملسم ئأو

 ريغ وهام ةمئألا ءالؤه لاثمأ عقوي نأ نع الضف ؟حبصلا حضوك هيدل

 اوعقو نيذلا ءاملعلا ءالؤه لاوحأ سرد نم لب ءامات املع مهدنع مولعم

 ےک زا کا لغ توما لضقب ااش مه رتا نأ نفت نضحملا اه

 ةماقتسالاو ملعلا ىف لابجلا ءالؤه لاثمأ نيأو .هرظن ىف عرشلل فلاخم

 ىف ءالؤه عم وه ىذلا - ىنالقابلا ركب ىبأ مامإلا لثم نيأو ؟نيدلاو

 ىأرلا اذه ىري نم درسن انذخأ ولو ؟ىكزلا بسنلا نم نييديبعلا داعبإ

 نكي ملو .ادج مالكلا انب لاطل نورقلا ىلاوت ىلع ملعلا لهأ .رابك نم
 ىلع ملعلا ةمئأ نم نيعقوملا ءالؤه لاثمأ هاركإ ىلع رداقب رداقلا ةفيلخلا

 ديؤملا رمأ نم اذه نيأو .مهريغو عاعرلا نم .قاوسألا ىف نم مهدوجسل دجسيف ادجس اورخ
 ءامسأو هلوسر مساو هللا مسا ركذ نوكيل ةبطخلا ىف همسا رکذ دنع جرد اولزذي ن ءابطخلاأ

 ي ىفامك رهزألا ىف كلذ لعف نم لوأ رجح نبا ناكو «ناطلسلا مسا هيف ركذي ناكم قوف هباحصأ
 زة رضاخملا نخل



 ىف مكحلا ىسرك دقفل كلذ لواح ول لب «نوملعي ام فالخ ىلع لوقلا

 نيب مهلزانم مظع عم ةلودلا ىف دقعلاو لحلا لهأ اوناك مهنأل ؛لاحلا

 كلذ ىف مربملا وه ناك هومربأ امو «ضوقنملا وه ناك هوضقن امف «ةمألا

 لب «ناودع الو ملظب خيراتلا ىف مصوي مل للاب رداقلا نأ ىلع «دهعلا

 نم ةراشإلل نوعاصني مهنأ ءاملعلا ءالؤهب نظ نمف «ىوقتلاو نيدلاب ركذي
 كلذب مهيلع لوقتملا لعلو ءةماقتسالا ىف مهرادقم لهجو مهملظ دقف ملاظ
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 ريغ قلتخم نييديبعلا بسنب دادتعالا ىق ىضرلا فيرشلا ىلإ بوسنملا

 .نيتقو ىف نيرهظمب رهظي نأ نم اردق لجأ وهو «هناويد یف دوجوم

 دمحأ ىلإ باستنالا نوعدي - نوميم دافحأ - نويديبعلا ءالؤهو

 تام ليعامسإ نكل - مهنع هللا ىضر - قداصلا رفعج نب ليعامسإ نبأ

 هر اا نرالا ك ع ن اک ی و وک ےک

 'قرفلا نيب قرفلا" ىف ىميمتلا رهاقلا دبع مامإلا كلذ نايب ىف عسوت
 مهنم فارتعا الإ ىه امف نيروتسم ةمئأ لسن نم مهنأ ىوعد امأو

 )٠٥۹:۱ ناکلخ نبال "نايعألا تايفو' عجار - بسنلا ولوهجم مهنأب

 اذه :الئاق روضحلا ىلع ريناندلل هرثنو هفيسل زعملا لسو - (۲۷۲و

 نودم وه امم هبسن نع لاؤسلا نع باوجلا ددص ىف «ىبسح اذه و ىبسن

 .ملع ىلع ران نم رهشأ ةقاطبلا ثيدحو «خيراتلا بتك ىف

 .ىدوهيلا سلك نبا مههقف نّودُم نكل هقف نييديبعلل معن
 اهرهشأ ء«نادلبلا فالتخا ىلع باقلأ ةقدانزلا ءال وه بهذملو

 نم اخالسنا ًاليوأت ليزنت لكلو ءانطاب رهاظ لكل نأ مهمعزل "ةينطابلا'



 ىلإ ةبسن' ىطمرق عمج - "ةطمارقلا" مساب قارعلا ىف نوفرعيو ءنيدلا
 نونيدي مهنأ ىلإ رظنلاب - اضيأ ةيقدزملا مسابو - "هركذ قباسلا طمرق
 دابق دهع ىف قدزم هعدتبا ىذلا لاومألاو عاضبألا ىف كارتشالا نيدب

 ةبسن "ةينوميملاو «ةدحالملاو «ةيميلعتلاب' ناسارخ ىف نومسيو ء«ىناساسلا

 سيل هنأل ناصيد نب نوميم نود هركذ قباسلا طمرق ىخأ نوميم ىلإ
 ىلإ ةبسن "ةيذيبعلاب" رصم ىف نوعديو «هلك ءالبلا لصأ وه لب عرفب
 نيطسلف ىفو "ةنمايتلاو «زوردلاو ءةيريصنلاب' ماشلا ىفو «فورعملا ديبع

 ىلإ ةبسن "ةيمايلاب" نميلا ىفو "ةيليعامسإلاو ةرهبلاب' دنهلا ىفو "هيئاهبلاب

 هللا وه ىلع :نولوقي ثيح "ةيولعلاب" داركألا دالب ىفو - ةفورعملا ةليبقلا

 'ةيشابلزقلاو ءةيشادكبلاب' كارتألا دالب ىفو - نولوقي امع هللا ىلاعت -

 انموي ىلإ عورف مهلو ٠"ةيبابلاب' مجعلا دالب ىفو «مهعزانم فالتخا ىلع

 ةئيبلا هب ىضقت رهظمب موق لكل رهظتو ء«هسوبل نرق لكل سبلت اذه

 قرف نع مهزيمت رابتعاب ةيليعامسإلاب مهسفنأ نومسي اوناك مهؤامدقو

 نب ليعامسإب مهتلص نأ ىلع قبس اميف انللد نكل «مسالا اذهب ةعيشلا

 مهئاعداب وه امنإ قرفلا نع مهزيمت لب «مالسإلاب مهتلصك مامإلا رفعج

 .(مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك) مهتمئأ ىف هلإلا لولح
 ىلإ نميلاب ىنطابلا لضف نبا بتك .ناونع ناك :ىدنجلا ءاهبلا لاق

 ىلع اهسأرُمو لابجلا لزلزُمو ءاهحادو ضرألا طساب نم) رفعي نب دعسا
 !شلا ىلع مهأرجأ ام - هللا مهلتاق - اذكهو (دعسأ هدبع ىلإ لضفلا نبا



 ةفسالفلا مالك ضعبب مهمالك اوطلخ دق ةميدقلا ةينطابلا نإ مث

 ىا اهب نوجردتي لزانم عست مهتوعدلو «جاهنملا كلذ ىلع مهبتك اوفنصو

 او ا اا

 قاحسإ نب دمحم لوقي ةعبسلا مهتاغالب نم عباسلا غالبلا نعو

 عضولاو «تاروظحملا ةحابإ نم اميظع ارمأ هيف تيأرف هتأرق دق) :ميدنلا

 نسب دەحم هللا دبع وب : مهيلع در نم مدقأ نمو (اهباحصأو عئارشلا نم

 لاجر نم ديشخإلا نب ركب ىبأ باحصأ نم ىفوكلا مازر نب ىلع
 :مهقح ىف لاق ام ةلمج نمف «عبارلا نرقلا فصتنم

 ىف ثبللا اوليطي الو ضرألا ىف اولقنتي نأ مهتاعد نأش نمو

 نم دحأ نيكمت نم دعبأ نوكيلو ءالقتتسم الولمم نوكي الكل دحاو ناكم

 نم ىطاعتي نأ هب رومألا ىلوأ نم نأ اوأرو ءارذح هرمأ نطاوب فشك

 م کو افر ءايبنألا بتكو ليجانألاو ةاروتلا ظافلأ ظفح

 ليواهت نم ناعمو ةسدنهلا نم فرطب ىلحتي نأو ءافراع تاغللا

 ضعب ىف مهيريو «ةفلتخملا تانايدلا لهأ هرهاظ ىف ملاسي نأو ءةفسلفتملا

 ناعم اهلك مالسإلاو ءةيسوجملاو «ةينارصنلاو «ةيدوهيلا نأ هلاوحأ

 ىلع مهلاكتا اهفالتخلا لاهجلا مهو ىذلا البلا نأو ةدحاو ةوعذو ةبراقتم

 ىف تعاج ةفآلا نأو ءاهعاضوأو اهيناعمب مهلهجو اهنطاب نود اهرهاظ

 ول سانلا نأو ءاهقئاقح هبجوت ام ريغب مهلمعو ءاهل نيلاقانلا نم كلذ

 لا اوا امو اواو اقا و رخ و كد طا و اف

 بهادم یف نولمعي اذکهو ‹«مهتوعد لحارم نم ةلحرم هذهو

 ام دجتو «لكلا نم خالسنالل اديهمت اهديحوت لوح نيندندم اضيأ مالسإلا



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك
1° 

  PRىليجلل 'لماكلا ناسنإلا" عجار - ةفوصتملا ةالغ بتك ىف اذه -

 ناوخإ) لاجر عينصو رومأ ىف ةينطابلاب ريثأتلا نم ءالؤه ٌلَْي ملو

 نيدلا نأ" رابتعاو مهسيبلت لحارم نم ىرخأ ةلحرم وه امنإ (افصلا

 قورم وهامنإ مهبانذأو ءالؤه هب ظفلي امك "ةصاخلل ةمكحلاو ةماعلل
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 (ساطسقلا)و (ةينطابلا حئاضف) ىف ىلازغلا مهيلع درلا داجأ دقو

 هلبق مهيلع در ىناذمهلا رابجلا دبع ىضاقلاو «مهئابنأل ضرعتي نأ نودب

 .تابسانمب مهئابنأ ركذ عم "ةوبنلا لئالد تيثت' هباتك یف ادیج ادر

 ريألا نبا ىفف خيراتلا بتك ىف نينسلا ىلع ةعزوم مهعئاقوو

 مهنع ةيفاك ءابنأ نودلخ نباو «ريثك نباو «ىدرولا نباو «ءادفلا او

 مهدقتعم ىلع )٠٠١( "قرفلا نيب قرفلا" ىف ىميمتلا رهاقلا دبع ملكت دقو

 دنع لاقو (۳-۲۹۸) رثألا ةصالخ ىف ىبحملا درطتساو طسبلا نم ع ونب

 ةيريصنلاو مهف داقتعالا ةهج نم مهيف لوقلا امأو) :زوردلا ىلع مالكلا

 ريتك نع لقن مث (ةدحالمو ةقدانز عيمجلاو «ءاوس دح ىلع ةيليعامسإلاو

 امم فئاوطلا ءالؤه رفك نأ) :مهلوق صن بهاذملا ىف ملعلا لهأ رابك نم

 وهف - مهلاحب ملعلا دعب - مهرفك ىف كش نم نأو «نوملسملا هيلع قفتا

 مهتحكانم لحت ال مهنأل ؛ىراصنلاو دوهيلا نم رفكأ مهنأو «مهلثم رفاك

 .هللا همحر - هب لاطأ ام رخآ ىلإ (مهحئابذ لکؤت الو

 مهدقتعم ىف فاو طسب (۳۱۹ - )۳۰٤:۲ یفاکلا خیرات یفو

 | ٠نورقلا بقاعت ىلع ءاجوه نتف نم ةيرسلا مهتايعمج تراثأ مكو ء«لطابلا



 بتك ىف ريثك فالتخا اهلوح روديف تايعمجلا كلت صاخشأ امأو

 رظنلاب ىعيبط رمأ كلذو «دودرلا بتكو «خيراتلا بتكو «لحنلاو للملا

 ىف ءامسأ نود ءامسأب نومستي اوناكو ؛«ةيرس تناك مهتايعمج نأ ىلإ

 ىف ثدحابلاف ءةلود مهل رقتست نأ لبق نومكلا دهع ىف تقو نود تقو

 ىتش ىف ليواقألاو صوصنلا عيمج ىلع عالطالا ىلإ ةديدش ةجاح

 ىسف رداصملا مهأ نم نأ كش الو «ةقيقحلا اهنيب نم صلختسيل رداصملا

 نكلو ءاهريس اودهاشو نتفلا اودهش اهوفلؤم نوكي ىتلا بتكلا بابلا اذه

 .نيمدقألا ةطمارقلا ىلإ ةبسنلاب بتكلا كلت لاثمأ نم ىديألاب ام لق

 وهو بتكلا كلت نم تاعوبطملا ملاع ىف زرب باتك لوأ كنودف

 دمحم هللا دبع ىبأ هيقفلا فيلأت ([ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك)

 ىف نميلاب ةنسلا ءاهقف نم ىناميلا ىدامحلا لئاضفلا ىبأ نب كلام نبا

 لها نم ننكتضلا نيب ناسدنالا نم كمف وهو ةعماخلا ةناملا طس وا

 مشت «مينطابو مهرهاظ سردو مهربخ ربخ ىتح نميلا ىف بهذملا اذه
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 .مهتوعد ئدابمب رارتغالا نم نيملسملل اريذحتو لايتحالا

 ءاهب ىضاقلا نماثلا نرقلا لئاوأ ىف ةينميلا دالبلا خرؤم لقن دقو

 نكي مل نكل ء«هخيرات ىف باتكلا اذه نم فتن ضعب ىدنجلا فسوي نيدلا

 ةثاحباا بيدألا ذاتسألا هب رفظ نأ ىلإ «نيثحابلا ىديأ لوانتمب لصألا
 دماح ديسلا موحرملا ماشلا ثدحم ةمالعلا ديفح ديفح - راطعلا ةزع ديسلا

 - ثيدحلا ىف انخياشم خياشم خيش ىنيسحلا راطعلا ديبع نب دمحأ نبا

 لكل هلوانت لهسيو هعفن معيل ةميقلا هتاعوبطم دادعإ ىف هرشن ىف بغرف



 ارج ےک تر جتن یا ی دنس یش یک ا
 (.ز.) ىل ةقيلعت لك رخآ یف تعضوو هتبغر دنع الوزن تامیلک اهنم

 فارطأب ماملإلل ةمدقتلا هذه تبتكو ىريغل وه امع ىل وه ام زاتميل
 :تنكلا

 ىف عسوتلا نم باتكلا اذه ىف دجي لحنلاب متهملا ميركلا ئراقلاو

 هيف ىقليو «هاوس باتك ىف هدجي ال ام ةصاخ نميلا ةطمارق ءابنأ نايب

 فقيف هاوس اميف دجي ال ام ةينطابلا ةطمارقلا ةًأشنب قلعتت ءابنأ نم اضيأ
 رذحيف رمألا ةيلج ىلع ىرخألا رداصملا ىف امب هيف ام ةنراقم نم

 هناحبس هللاو «مهتيواه ىف عوقولا نمو «مهدئاكم فونص نم نيملسملا

 .هيادهلا ىلو
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 سانلا اهيأ اوملعا :هيلع هللا ةمحر - كالام نب دمحم لاق

 مكحلصأو «ماثآلا قرط مكايإو انبنجو «مالسإلاب هللا مكمصع - نوملسملا

 اذه نع لاقي ام عمسأ تنك ىنأ - مكددسو «هتاضرمل مكقفوو مكدشرأو

 حبقو هعاذإلا ئيس نم هيلع هب ملكتي امو «نوعمست امك ىحيلصلا لج رلا

 ؟ادعغ هيلع دهشت تنأ :تلق «عنصيو لعفي وه :لئاقلا لاق اذإف «ةعانشلا

 نم بجعتأ تنكف «سانلا لوقي امك لوقأ لب «تنياع الو تدهش ام :لوقيف

 هب تقطنو سانلا هيلع عمجأ دق ام بذكأ الو قدصأ داكأ الو ال وأ اذه

 هب عمس الو مجعلاو برعلا نم دحأ هلعفي الام اذه :لوقأ ةراتف ؛نسلألا

 نم هغلب ىذلا لآملل سانلا نم ةوادع هذه امنإ «ممألا فلاس ىف مدقت اميف

 نم ىلع انل هللا مكح) :لوقي هعمسأ ام اريثك تنكو «ساسأ ال و لصأ ريغ

 .(انیف سیل امب انیمریو انملظی

 هبذك نم هيف ليق ام قدص نقيتأل هبهذم ىف لخدأ نأ تيأ رف

 هيناعم تفرعو اهيف ام عيمج تحفصت املف ءهبتكو هرئارس ىلع علطألو

 نع مهل فشكأو «هتلاقم ةدمع نوملسملا ملعيل كلذ ىلع نهربأ نأ تیار

 اذه ضغب لواحي نمم اريذحتو «نيملسمللو لل ةحيصن «هتلالضو هرفك

 .نيرفاكلا ديك نهوم هللاو «نيدلا



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 اباون هل نأ هحضوأو نيملسملل هنيبأو هحرشأو هب دهشأ ام لوأف
 بالكب مهل ًاهيبشت' نيبلكملا" مهبقلي نيرخآو «نينوذأملا ةاعدلا :مهيمسي

 نوصضبقنيو «لئاوغلاب مهنوديكيو ءلئابحلا سانلل نوبصني مهنال ٠"ديصلا
 لضطابلا اهب داري قح ةملكب «لهاج لك ىلع نوسبليو «لقاع لك نع
 رشني ىذلاك مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم مالسإلا عئارش ىلع هنوضحي

 نورظنيو «هب نوعنمي ةنس نم رثكأ ميقيف ءهكرش ىف عقيل ريطلل بحلا
 ةفرحم ةه ىبنلا نع تاياورب هنوعدخيو هرمأ نوحفصتيو «هربص

 ملكلا نوفرحيو «ههجو ريغ ىلع نأآرقلا هيلع نولتيو ءةفرخزم لاوقأو

 عيمجب باجعإلاو لوبقلاو نوكرلاو كامهنألا هنم اوأر اذإف «هعضاوم نع
 الو ءرئارسلا نع فشكا :ذئنيح اولاق «هنورمأي امب دايقنالاو «هنوملعي ام

 نآرقلا ربدتو ءرهاوظلا نم ماوعلا هب عنق امب عنقت الو «كسفنل ضرت
 امو «ةراهطلاو ةالصلا یناعم فرعاو «هلوثممو هلثم فرعاو «هزومرو

 'ةرابعلا كلذ ىف حيرصتلا. نود ةراشإلاو زومرلاب ة5 ىبنلا نع ىور
 فرعاف «ةبوجحم تالوثممل ةيورضم لاثمأ سانلا هيلع ام عيمج امنإف

 ال ملع ريغب لمعلا نإف ءاهيناعمو اهنطاب ىلع فقو ءاهيف امو ةالصلا
ymاوُيَقأو) :ىلامعت هللا لاق :لوقيف ؟لأسأ مع : : لوقیف  

 ةرم ماع لك ىف ةضورفم ةاكزلاف [١٠:ةرقبلا] (َةاكزلا ًاوتآو َةالَصلا

 راركت ريغب ةالصلا ماقأ دقف ةنسلا ىف ةرم اهالص نم ةالصلا كلذكو

 ةاكزلاو «ناتاص ةالصلا نأل «نطاب امهل ةاكزلاو ةالصلاف و

 .ححصملا .ىهتنا.لصألاب اذكه )١(



 هلو الإ رهاظ نم هللا قلخ امو «ناجح جحلاو ناموص موصلاو «ناتاكز

 لق)و [٠٠٠:ماعنألا] (ةتطاَبَو مثلا رهاظ اورذو» :كلذ ىلع لدي نطاب
 لأ [٣:فارعألا] (نّطَب امو اهتم َرْهَظ ام شحاَوفْلا ير مرح اَمنإ
 هفرعو ء«سانلا هب ىواست ام رهاظلاف «نطابو رهاظ اهل ةضيبلا نأ ىرت
 هفرعي الف «هب ملعلا نع سانلا ملع رصقف نطابلا امأ ...ماعلاو صاخلا

 :هلوقو [٠٤:دوه] (ليلق الإ ٌهَعَم َنَمَآ امو :هلوق كلذ نم ءليلقلا الإ

 (روكشلا يدابع نم ليلقو) :هلوقو [٠۲:صإ] (مُه ام ليلقو)
 .مهل لوقع ال نيذلا رثكألا نم لقألاف [١١:ًأبس]

 لا ىلص يلعو دمحم ىلع ليلد «فرحأ ةعبس ةاكزلاو ةالصلاو

 دمحم ةيالو ةاكزلاو ةالصلاب ىنعملاف «فرحأ ةعبس امهنأل ؛امهيلع

 ال نم ىلع نومهويف «ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأ دقف امهالوت نمف :یلعو

 عودخملا كلذ نم اذه عقيف #4 ىبنلا ننسو نآرقلاو ةعيرشلا موزل فرعي
 مهمزلت امم مهحيري ءةحابإلاو ةحارلا بهذم هنأل ةقفاوملاو قافتألا عقومب

 .هللا مراحم نم مهيلع رظح ام مهل حيبيو هللا ةعاط نم عئارشلا

 كل نوكي انابرق برق :هل اولاق ءاذه رورغملا كلذ مهنم لبق اذإف

 رصإلا اذه كتع عضيو ةالصلا كنع طحي انالوم كل لأسنو ىوجنو املس

 دق ًانالف كدبع نإ انالوم اي :ىعادلا كلذ لوقيف ءارانيد رشع ىنثا عفديف

 رصإلا اذه هنع عضو «ةالصلا هنع حرطاف ءاهيناعمو ةالصلا فرع

 ةالصلا هنع تعضو دق ىنأ اودهشا :لوقيف ءارانيد رشع انثا هاوجن هذهو
 (مهيَع تتاك يتلا لالغألاو مُهَرنصإ مهن عَضَيَو» :هل ًارقيو
 ( 1 . [۷١٠:فارعألا]



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك ۲

 هلل دمحلا :نولوقيو ءهنوئنهي ةوعدلا هذه لهأ هيلإ لبقي كلذ دنعف

 هل لوقي مث [۲-۳:حرشلا] (كرهظ ضقنأ يذلا كرأزو كنع) عضو ىذلا
 انأو ءةجرد لوأ ىهو ءةالصلا تفرع دق :ةدم دعب نوعلملا ىعادلا كلذ

 ؟لأسا مع :لوقيف «ءثحباو لأساف «تاجردلا ىلعأ ىلإ هللا كغلبي نأ وجرأ

 وبأ :امهو امهنع ىلاعت هللا ىهن نيذللا رسيملاو رمخلا نع لس :هل لوقيف
 نم لّمْعُي ام امأف ءهنود ةقالخلا امهذخأو ىلع ىلع امهتفلاخمل رمعو ركب
 تشتبنأ امم هنأل ؛مارحب سيلف كلذ ريغو ةطنحلاو بيبزلاو بنعلا

 هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق) :هيلع ولتيو «ضرألا

 سيل :هيلع ولتيو ءةيآلا رخآ ىلإ [۳۲:فارعألا] (قزّرلا نم تاَبَيْطْلاَو
 ىلإ [٠1:ةدئاملا] أوُمعط اَميف حاَتُج تاحلاصلا ًاولمَعَو أونَمآ نيذلا ىلع
 ّرهشلا ٌمكنم دهَش نَمَف) :هيلع ولتيف «نامتكلا :موصلاو ءةيآلا رخآ
 ق افوخ مهراتتسا تقو یف ةمئألا نامتك :ديري [٠۱۸:ةرقبلا] (همصَيلَف

 (اًيسنإ ميلا َمْلَكَأ نف اًمْوَص نَمحرلل ترذت ينإ) :هيلع ولتيو نيملاظلا
 ائيش مويلا معطأ نلف :لاقل ماعطلا كرت مايصلاب ىنع ناك ولف [٠۲:ميرم]
 ارفكو انايغط عودخملا كلذ دادزي ذئنيحف «تومصلا مايصلا نأ ىلع لدف

 سفنلاو «هاوه قفاوي امب هاتأ هنأل «نوعلملا ىعادلا كلذ لوق ىلإ كمهنيو
 .ءوسلاب ةرامأ

 انالوم لأسن ىتح ةليسوو املس كل نوكت ىوجنلا عفدا :هل لوقي مث

 اي :لوقيف ءهيلإ هب ىضميف ارانيد رشع ىنثا عفديف «موصلا كنع عضي
 لكألا هل حبأف ءةقيقحلا ىلع موصلا ىنعم فرع دق نالف كدبع ءانالوم
 :لوقيف «معن :لوقيف ؟انرئارس ىلع هتنمأو هتقثو دق :هل لوقیف «ناضمرب



۳ 
 : ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 نوعلملا ىعادلا كلذ هيتأيف ءةدم كلذ دعب ميقي مث «كلذ هنع تعضو دق
 ىنعمو ؟ىه ام ةراهطلا فرعاف «تاجرد ثالث تفرع دق :هل لوقيف
 ىنعم نأ ملعا :هل لوقيف «كلذ ىل رسف :لوقيف ؟ليوأتلا ىف ىه ام ةبانجلا

 د رهطي ال سجن رفاكلاو «هتاذب رهاط نمؤملا نأو «بلقلا ةراهط ةراهطلا
 ةمئألاو ءايبنألا دادضأ ءدادضألا ةالاوم ىه ةبانجلا نأو «هريغ الو ءاملا
 هتعاط لهأو ءايلوألاو ءايبنألا هللا قلخ هنم «سجنب سيلف ىنملا امأف

 ولف ؟ناينبلا ساسأ نوكي هيلعو ناسنإلا قلخ ًأدبم وهو اسجن نوكي فيكو
 بجوأ لوبلاو طئاغلا نم لسغلا ناكل نيدلا رمأ نم هنم ريهطتلا ناك

 :هانعم [٠:ةدئاملا] (أوُرُهطاف ابتُج متنك نإو) ىنعم امنإو «ناسجن امهنأل
 ةايح وه ىذلا ملعلا اوفرعاو اوملعتف نطابلا ملعلاب ةلهج متنك نإف
 ءاَملا نم انلعجو :ىلاعت هللا لاق «نادبألا ةايح وه ىذلا ءاملاك «حاورألا

 نم قلخ قلخ مم ناسا رظنّيلف) :هلوقو ٠٠[ :ءايبنألا] (يح ءيش لک
 نومه ويو هتراهط ىلع لد اذهب هللا هامس املف ١[ .٠:قراطلا] (قفاد عام

 رشع ىشا عفدي نأ ىعادلا كلذ هرمأي مث ءةلاقملا هذهب ع ودخملا كلذ

 اذهو ءةقيقح ةراهطلا ىنعم فرع دق نالف كدبع انالوم اي :لوقيو «ارانید
 .ةبانجلا نم لسغلا كرت هل تللح دق ىنأ اودهشا :لوقيف «كيلإ هنابرق

 تاجرد عبرأ تفرع دق :نوعلملا ىعادلا اذه هل لوقيف ةدم ميقي مث
 كلظداعس ةياغو كرمأ ىهتنم اهنإف ءاهنع فشكاف ةسماخلا كيلع ىقبو

 e (نيعُا رق نم مهل يفحأ ام سفن ٌمْلعت الف) :هيلع ولتيو
 نم ةَلَفَغ يف تنك ذدقل) :هيلع ولتيف ءاهيلع ىنلدو ءاهايإ ىنمهلأ :هل لوقيف

 ل (ذيدح ميلا كارصَبف كءاطغ كلنَع انتغشكف اذه



 ولتيف ؟كلذب ىل فيكو :لوقيف ؟ايندلا ةايحلا ىف ةنجلا لخدت نأ بحتأ
 مرح نم لق) :هيلع ولتيو [١٠:ليللا] (ىلوألاو ةَرخآّلل اتل نِ :هيلع

 يف ومآ نبذل يه لف زر نم تابا دنع چرخ يت هلا ةتيز
 ىفخ ام انهاه ةنيزلاو [٠۳:فارعألا] (ةَماَيَقلا موي ةصلاخ اَيندلا ةاَيَحلا

 كلذب نوصصخملا الإ اهيلع علطي ال ىتلا ءاسنلا رارسأ نم سانلا ىلع

 ةنيزلاو [٠۴:رونلا] (نهتلوغبل الإ نهتنيز نيدْبي الو :هلوق كلذو

 ولولا لاتمأك نيع روحو :هيلع ولتي مث «ةروهشم ريغ ةروتسم

 ىف اهلني مل ايندلا ىف ةنجلا لني مل نمف [۲-٠۲۲:ةعقاولا] (نونكملا
 نود لوقعلا لهأو «بابلألا ووذ اهب صوصخم ةنجلا نأل «ةرخآلا

 ةد حلا فمش كلو ك ءال نه محملا نال ءلاهجلا

e Eg a a 

 رتتسا ام انهاه ةنجلاف ءهب رتتسي هنأل نجملا سرتلاو ءاهيف نم رتست اهنأل
 اذه دادزي دئنيحف «لوقع الو مهل ملع ال نيدلا ‹«سوكنملا قلخلا اده نع

 و اخ ےک ا نوا غ ا و ا را

 كا نوكت ارانيد رشع ىنثا ىوجنلا عفدا :لوقيف «هيلإ ىنتقوش ام ىلإ
 تحص دق ًانالف كدبع نإ :انالوم اي :لوقيف هب ىضميف ءاملسو انابرق
 ماكحألا دح هغلبتو ءةنجلا هلخدت نأ ديري وهو «هتربخ تفصو هتريرس
 دق انالوم اي :لوقيف ؟هتنمأو هتقتو دقو :هل لوقيف «نيعلا روحلا هجوزتو

 ار ا اا ا

 برقم كلم وأ «لسرم ىبن الإ هلمحي ال «بعصتسم بعص انملع :لوقيف

 ىسلإ هب بهذاف هلاح كدنع حص اذإف ء«ناميإلاب هبلق هللا نحتما دبع وأ



 - u ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشک

 هب ىضمیف ءانالوملو هلل ةعاطو اعمس :لوقيف ءاهنيبو هنيب عمجأف «كتجوز

 بابلا امهيلع عرق حابصلا ناك اذإ ىتح «هتجوز عم تيبيف ءهتيب ىلإ
 عودخملا كلذ ركشيف «سوكنملا قلخلا اذه انب ملعي نأ لبق اموق :لاقو

 اذاف انالوم لضف نم اذه «ىلضف نم اذه سيل :هل لوقيف «هل وعديو

 الإ دحأ نم ىقبي الف ءةنوعلملا ةوعدلا هذه لهأ هب عماست هدنع نم ج رخ

 .نوعلملا ىعادلا كلذ لعف امك هتجوز عم تاب

 عفداف ءانالوم دنع مظعألا دهشملا دهشت نأ كل دبال :هل لوقي مث

 كلدبع نإ انالوم اي لوقيو هب لصيو ءارانيد رشع ىنثا عفديف «كنابرق
 ا وے ع ا اوو ا

 ا قا عيمج رضحأ سوفنلا تباطو «سوئكلا ترادو

 لك ذخأو عومشلاو جرسلا اوأفطأو «باب لك نم مهيلع نلخديف «مهميرح
 لعفك لعفت نأ هتجوز ىدتقملا رمأي مث «هدي ىف هيلع عقو ام مهنم دحاو
 لعغف ام ىلع عودخملا كلد هركشيف ‹«نيبيجتسملا عيمجو نوعلملا ىعادلا

 نينمؤملا ريمأ انالوم لضف نم اذه «ىلضف نم اذه سيل :هل لوقيف «هل

 مكرازوأ مكنع عضوو مكقاتو نم قلطأ ام ىلع هورفكت الو هوركشاف

 مرح ىذلا ضعب مكل لحأو «مكلاقثأ مكنع عضوو < «ېکراصآ مکنع طحو

OE OSSظَح وذالإ ااقََي امو اوُرَبَص َنيذلا الإ  

 .["٠:تلصف] (ميظع

 نم هيلع تعلطا ام اذه :یلاعت هللا همحر - كلام نب دمحم لاق ۰

 ديهش ىلع ىلاعت هللاو «داصرملاب مهل ىلاعت هللاو «مهتلالضو مهرفك

 دهشی هللاو «مهلهجو مهرفكو مهلعف نم هيلع تعلطا امم هتركدذ ام عيمجب



 هللا ةنعل هيلعف لطابب مهيلع ملكت نمو «هب ملاع «هتركد ام عيمجب ىلع

 مهيلع بذك نم هللا ىزخأو «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو نينعاللا ةنعلو

 وهف هيلع مه ام ريغب مهنع یکح نمو «ءاریصم تءاسو منهج هل دعأو

 ةحيصنلا هذه تيدأف ءهتوقو ناطيشلا لوح ىلإ هتوقو هللا لوح نم جرخي
 هللا ناف ةداهشلا هذه ظفح نم ىلع هللا هبجوأ ام بسح نيملسملا ىلإ

 اهعمسي مل نم ىلإ اهئادأو اهتاعارمو ةداهشلا ظفحب رمأ ىلاعتو هناحبس

 [۹١:فرخزلا] (نولأنسْيو مُهتداهش بتكتس) :ىلاعتو هناحبس هللا لاق
 هنمب هللا اناتآ ذإ دعب مالسإلا انع عزني الو «نيملسم انافوتي نأ هلأسأ هللاو

.* 

 .هدمح رو



 ۲۷ ب ن ةطمارقلا. رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 اهئدبمو ةنوعلملا ةوعدلا هذه لصأ ىف ةلاقملا

 مكايإو انبنجو «باوصلل مكايإو هللا انقفو - سانلا اهيأ تيأر دقو
 ليمي الل ؛ةتوعلملا ةوعدلا هذه لابحأ ركذأ نأ = بايترالاو رفكلا قرط

 اذه ىف نوكيو «لقاع بيبل مهتلاقم ىلإ وبصي الو «لئام مهبهدم ىلإ
 ةا فق و نفل راذغا و هرظن نمل راذنا باتكلا اده ےک کلا نم ردقلا

 کار

 باب

 ريخلا بابسأ نم ءىش لكل نأ مالسإلا ىف ىناوخإ اي اوملعا
 لصأو ءاعورف لوصأللو ءالوصأ ءاودلاو ءادلاو رضلاو عفنلاو رشلاو
 ةة ااو كلا لأ ناطقا ةى وها ىلا ةن للا ةوغدلا هذه

 رابخألا نم هل ناك امو ةفوكلا ىف حادقلا نوميم نب للا دبع روهظ
 ةفسلفلا قرط ىف هلوخدو ءةفوصوملا ةروهشملا تاركنملاو ةفورعملا

 لهأل هتديكمو «ماغطلا ىلع اهايإ هتيشمتو ةفرخزملا بتكلا هلامعتساو

el 

 ةرجهلل خيراتلا نم نيتئامو نيعبسو تس ةنس ىف هروهظ ناكو

 لطابلاب قحلا سبلو «لئاوغلا مهل ىغبو لئابحلا نيملسملل بصنف :هيوبنلا

 .هححصم .هإا. "اهب' :باوصلاو لصألاب اذكه )١(

 هقوسي اميفو كلذ ىف لصألا انيراج دقو ءانه امك ىرخأ هنباو ةرم انوميم ركذي فنصملا ()
 '"تسرهفلا' ىف ميدنلا نباو "قرفلإ" ىف رهاقلا دبع ركذ امل ةفلاخم ضعب انه امهئانبأ نم

 هلك كلذ صيحمت ىفو «ءابنألا نم هغلب ام نود مهنم لكف «مهريغو "ططخلا" ىف ىبزيرقملاو

 .ز. لوط



 ار ا اک یھ ا ل لوا ا روت ھه كئلوا 'ركمو)

 برضو «لاوقألا فرخزو ءاليوأت ## هللا لوسر نع ثيدح لكلو

 نوعلملا ناكو «هيهاضي الثمو هيزاوي الكش نآرقلا ىآل لعجو «لاثمألا

 مههاوفأب هللا رون اوؤفطُيل نوديري» مولعلا عيمجل الطعم موجنلاب افراع
 یتلا هتوعد لضأا لكف |۸ تكلا ] (نوُرفاكلا هرک وأو هرون متم هللاّو

 جتحيو «هلوسر ىلإو هللا ىلإ ءاعدلا اهانب ىتلا هتينب ساسأو ءاهاعد

 - بلاط ىبأ نب ىلعل صاصتخالاو ءهلوثممو هلثم ةفرعمو هللا باتكب

 ها الا هح ى نا ا ا و ا ا یر

 ت م هنا نلرو ل ها و ا ل وتو رع قو ا

 متيدتقا مهيأب موجنلاك ىباحصأ» :مالسلا هيلع لاقو | «باحصأ

 دقف ,.ينبس نمو «ىنبس دقف 'یباحصأ بس نم» 85 لاقو / '«ہتیدتها

 ههيرمتب دسفأف «رانلا ىف ههجو ىلع هللا هپک هللا بس نمو «هللا بس

 باظطخلا هيف لوطي حرش هلو ؛لالضلاو رفكلا مهل نيزو لاهجلا بولق

 راصحبألاو بابلألا ىلوأل رابتعاو ةيافك هحرشأ اميفو «رصتخأ ىنأ ريغ

 دلو نم دوهيلا نم وهو «مالسإلا رهظيو هيدوهيلا دقتعي نوعلملا اده ناكو

 ةكفالملاو هللا ةنعل هيلعف ىباحصأ بس نم» :اعوفرم سابع نبا نع ىناربطلا ظفلو )١(

 ىلع هللا ةنعل :اولوقف ىباحصأ نوبسي نيذلا متيأر اذإ» :ىذمرتلا ننس ىفو «نيعمجأ سانلاو

 .ز .اضعب اهضعب دضعي ثيداحأ بابلا ىفو «مككرش

 .ز .ةفيعض قرط هلو «نيزر هجرخأ (۲)
 . ز .«یسنبس دقف ايلع بس نم» :دمحأ دنع ةملس مأ ظفلو (۳)



 لهأو دوهيلا رابحأ نم ناكو ةيملس' اهل لاقي ماشلاب ةنيدم نم علعلشلا
 لعاسإ ةهف) كن ااه ناكر هيهاذلا ج ارفرع نذل فل

 ىلع نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب

 ةعيرشلا مده ىلع اصیرح ناکو - مالسلا مهيلع - "بلاط ىبأ نبا

 ءاضغبلاو «هلهأو مالسإلا ةوادع نم دوهيلا ىف هللا بكر امل ةيدمحملا

 نع مهدري ىتح سانلا ىلع هب لخدی اهجَو ري ملف 4 هللا لوسرل
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 امهنأل طمرق ىلإ نوميم نبا بهذمو هبهذم لهأ ىلإ بسن كلذلو ىشم

 نامزألا ماكحأو موجنلا نافرعي ناكو «هيلإ ناوعدي اسومان المعو اعمتجا
 اهب ماقأو ءةفوكلا ىلإ نوميم ج رخف هالمع ام سيسأت ىلع تقولا امهلدف

 'لضف نب ىلع" نمو هنم ناك امم اهحرش لوطي رابخأ هلو «ةدم

 دنع كلذ حرشأ انأو ىبانجلا ديعس ىبأو روسم بحاص "روسصنملا"و

 ىلإ جرخ هنإف راقبلا طمرق امأو - ىلاعت هللا ءاش نإ - هيلإ ىئاهتنا
 .هللا همحر ال - كانه لتقف «دادغب

 .ز .صمح لامعأ نم ماشلاب ةديلب :ةيملس )١(

 ناكو «بذهملا نبا هركذي امك ۲٠٤ ةنس هجورخ ناكو «ثعشألا نب نادمح وهو :طمرق (۲)

 .ز ۲۸٦. ةنس نيرحبلاب ىبانجلا روهظ

 (تمرك)و طمرقب بقلف ءةرشبلا رمحأ ناك هنإ :لوقي نم مهنمو «هتاوطخ نيب براقي :ىنعي (۳)

 .ز .طمرق مث ءدمرق :ليقو ‹«برعف مورلا ةغل ىف رجالا



 هببسب قلعت نمو - هللا هنعل - هبقعو حادقلا نم ناك ام ركذ باب
 هبهذمو هتلالض یف لخدو

 مث «مئاقلا وهو دمحم من «ىدهملا وهو ا ديبع هدالوأ لوأ ناكو

 ذ (مکاحلا) مث (زيزعلا) مث ء(زعملا) مث ءروصنملا ليعامسإ (رهاطلا)

 س ىلإ هيلإ نوبسني نيذلا ءالؤه "(رصنتسملا دعم) مث ء(رهاظلا)

 ههجو هللا مرك - بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا دلو ىلإ مهباستناف ءاذه
 فرشلا لهأو ء«ناهرب كلذ ىف مهل سيلو بذاك لاحتنا هيلإ مهلاحتناو -

E 

 مهيفنيو فرشلا نع مهيصقي لكلا لب ءاروهشم ابسن ةرجشلا باتك ىف مهل

 روزلا مهل دهشي هنإف مهتلالضو مهرفك ىف مهعم لخد نم الإ بسنلا نع

 ليعامسإ نب دمحم دلو نم مهنأ اومعز دقو «رومألا عيمج ىف مهدعاسيو

eba CG Cy 

 قوف نم تثتجا ةّنيبَخ ةَرجشك) مه لب ءدحأ سانلا نم كلذ فرع

 م نالطب ىلعو كلذ ىلع ليلدلا [٠۲:ميهاربإ] (راَرَف نم اهن ام ضأألا
 نب زيزعلا نب مكاحلا نبا رهاظلا نب رصنتسملا ادعم :نولوقي مهنأ هوركذ

 مث «نوميم نب "ديبع وهو ىدهملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا

 مهتلود بيقلت نع ىرحتلا لهأ عروتيو "رصمب ةيديبعلا ةلود' :لاقيف مهتلود بسنت هيلإ )١(

 .ز .نيخرؤملا تاقت نم ىرحتلا لهأ هققح امك موعزملا مهبسن تبثي مل ثيح "نييمطافلابا

 ز .سماخلا نرقلا طساوأ لاجر نم فلؤملا نوكيف .ه ٤۸۷ ةنس ىفوت اذه رصنتسملاو (۲)

 نب دمحم نب دمحأ نب نيسحلا نب ديعس هنأ روهشملاو ءةرشابم نوميم نب اديبع نم رأ مل (۳)
 ىولع هنأ كانه ىعداف برغملا ىلإ مث رصم ىلإ اركنتم اذكه دیعس جرخ .نوميم نب هللا دبع



 ۳۹ س ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشک

 اذإاف «قداصلا رفعج نب ليعامسإ دلو نم نيروتسملا ةمئألا نبا :نولوقي
 ل لالا اكو اولا نع اواخر أا غ ب نع لا هلا

 الو مهراهظإب اورمؤي ملو اورتستف اورهق ةمئأ مه :اولاقو بايترالا

 .هيلإ اوبستناو هوركذ ام نالطب ىلع دهاوشلا مظعأ نم اذهو دحأل مهركذ

 ةرازولا ىف دوهيلا مهلامعتسا دوهيلا دلو نم مهنأ ىلع ليلدلاو

 ىف دوهيلا نومكحي اولاز ام ةسايسلا ريبدت مهيلإ مهضيوفتو هسايرلاو

 .دحأ لك كلذب دهشي مهنع روهشم كلذو «مهلاومأو نيملسملا ءامد

 مت ىتح ىیدهملاب بقلتو “هللا ديبع" اضيأ كانه ىمستو «ىليقع هنأ كلذ لبق ىعدا نأ دعب ىمطاف

 .ز .خیراوتلا یف حورشم وه ام هل

 ددناق ةفرعمب اهحتف دعب رصم ىلإ برق امل ىديبعلا زعملا نأ نيخرؤملا دنع فورعملا نمو )١(
 لاق ؟انالوم بستني نم ىلإ) :مهدحأ هل لاقف فارشألا نم ةعامج هب عمتجا هئاقلل سالا جرخو

 ىف سانا مج ربضقلان زفملا رقتسا امف ءانبسن مكيلغ ةرسنو مكعمكت و اسلجم عن عملا هل

 كلذ دنع لسف «ربتعم قبي مل :اولاقف ؟دحأ مكئاسؤر نم ىقب له :لاقو مهل سلجو ماع سلجم

 انعمس :اعيمج اولاقف «ىبسح اذه :لاقو اريثك ابهذ مهيلع رثنو «ىبسن اذه :لاقو هفيس فصن

 مهل بسن ال ءايع دأ مهتأ..) :ےھ ٤١١ لنس دادعبب ملعلا لهأ ه ردصأ ىدلا رصحملا یفو (انعطأو

 ىضترملاو ىضرلا نافيرشلا هيلع عقو نم ةلمج نمو (.. - هنع هللا ىضر - ىلع دلو ىف

 رابك نم مهريغو ىرودقلا نيسح وبأو ىنيارفسإلا دماح وبأو ىضاقلا ىنافكألا دمحم وبأو

 مسكح امل اهريفاذحب ايندلا ءالؤه دحأ ىطعأ ولو «هل عضخي نأ بجي ىعرش مكح اذهو .ةمنألا

 ىلإ بوسنملا رعشلاو ‹مهريس سرد نم ىلع ىفخي ال امك مهدنع قدصلاو قحلا فلاخي امب

 فالخ ىلع مههاركإ ىلع رداقب هتلاب رداقلا نكي ملو ء«هنع هتوبت روصتم ريغ ىضرلا فيرشلا

 :ىف طوسبم وه امك ىزيرقملا مهوت اذكو «صاخ ىوه نع نودلخ نبا ةملكو .هنوري ام

 .ز .ىواخسلل (خيبوتلاب نالعإلا)



TYةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ یفرزک ےس  

 ةفوكلا ىلإ ةيملس نم حادقلا "'نوميم جورخ باب
 اماقأف “"ىدمهملا هللا ديبع" هنومسي ىذلا وهو ديبع هل دلو دقو

 كلذ ىلإ امهباجأ نأ ىلإو نابلطي اناكام امهل ًأيهت ىتح ةليوط ةدم ةفوكلاب
 لضف نب ىلع" مهنم نوحلصي الو ضرألا ىف نودسفي طهر ةعست
 بخ ریما يسا و قاز و مقا یا ایک جت
 ءاسحألا بحاص "ىبانجلا ديعس وبأ"و «روسم ىف نميلا ىف هنوك

 ی ا ا ادع و را

 ناسارخ نم رهنلا ءارو اميف جراخلا "عنقملاا ىمسملا نارهم نبا

 رت خفا ا قار فا یت رال اکر نسا
 ا ا او

 - هللا هنعل - ىبانجلا ديعس ىبأ ركذ باب

 ا ی و اک

 ىف سانلا لتقو ةكم لخدو ... حتفتساف ءهللا نيدب مئاقلا ىدهملا هنأ

 ءاسحألا ىلإ هب حارو نكرلا علتقاو جحلا نم سانلا عنمو «مارحلا دجسملا

 :ًارعش كلذ ىف لاقو

 ةيروثلا ةيرسلا تايعمجلا لاجر نكل ةلوادتملا بتكلا ىف انه ام لثم ميركلا ئراقلا ىري ال )١(

 .ز .اهيلع هعالطا دعب تاياورلا كلت ثحابلا صحميلف «مهنع ءابنألا فالتخا برغتسي ال

 .ز ."ميكح"و "ءاطع" :ءامسأ ةدع هلو (۲)

 ه١١٣ ةنس مامحلا ىف هدوار ىلقص هل مداخ هلتق مث) :صقانلا لعلو «صقن لصألاب انه (۳)

 ىبانجلا مارهب نب نسحلا نب ناميلس رهاط وأ رغصألا هوخأ هبلغف ديعس ربكألا هنبا دعب ىلوتو
 .ز .(هرمأ لحفتسا یتح



 ۳۴۳ ا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 ابص انقوف نم رانلا انيلع بصل انبر هلل تيبلا اذه ناك ولو

 ابرغ الو اقرش قبن مل ةللجم ةيلهاج ةجحانججحاشأل

 ابر اهبر ىوس یغبت ال زئانج افصلاو مزمز نيب انكرت انأو
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 افلأ رشع ةثالت اهيف لتقو ةئامثالتو ةرشع عبس ةنس ةكم هلوخد ناكو

 هلأ ةنعل هيلع =

 عنقملاب فورعملا نارهم نب نسحلا ركذ باب

 هواف ك اكو ف راخا لو رها كارو اف جرخ

 د قلو ءةليل نيعبرأ ةنسلا ىف علطي مسلطلاب ارمق لمع هنأ اوركذ ءانوعلم
E E N O O O CO ONES 
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 هللا تعب ىتح ريتك قلخ هيلإ لامف «نوفذقي نيأ نم نوردي الو ةراجحلاب

 ىلع اوعقوف نصحلا لوح اورفحي نأ نيملسملا رمأف ءاميكح امالغ مهيلع
 لبق هسفن قرحأ هنإ :ليقو «هولتقف هيلع اولخدو اهوجرخأف بلاوللا
 .هنم یلاعتو هناحبس هللا نکمأف هيلع مهلوخد

 - هللا هنعل - ايرکز نب دمحم رکذ باب

 جرخ دق ناکو «یطمرقلا هیورهم نب هیورکز همسا نأ بسحأ

 هنعل - هلتقف سابعلا ىنب نم نينمؤملا ريمأ ىفتكملا هيلإ ج رخف «ةفوكلاب
 .همحر الو هنا



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك س ۽

 - هللا هنعل - ىندجلا لضف نب ىلع ركذ باب

 نم هلصأو «بيهص ًأبس نم نودجألاو «ندج ىذ ةيرذ نم
 2 . !r 1 2 ok P1 “۰ ا 2 ۱ م

 هللا يضر - ىلع نب نيسحلا ربق ةرايزل ةفوكلا ىلإ ىضم مث #٠ ىبنلا

 ىلع حادقلا نوميم ناكو ءءاملا برش نم عونمملا ءامدلاب ج رضملا

 ا املع و ت اعمط و مه رس هډ | رصب املف «دیبع هدلوو ‹«ريفلا

 هيدي نيب دهاجأو ىدخ هل عضأ هّللاو اذإ :لاق ؟ربقلا اذه بحاص تيأر

 هل لاق ؟رمألا اذه عطق هللا نأ نظتأ :نوميم لاقف .اديهش تومأ ىتح

 ؟خيشلا اهيأ ربخ هنم كدنع ليف «كلذ ملعأ ال ىنكلو ال :لضف نب ىلع

 و داف نوم ا ت ها ا ع ا اق > هب كر لاف

 اربخ هل ري ملف امايأ فقوف دغ ىلإ دجسملا اذهب فقت :نوميم لاقف

 دقادعو زجنتأ ىتح انهاه حربأ الف انأ امأ :مهل لاقو ءهباحصأ عدوف

 هدلوو نوميمو ءاموي نيعبرأ قوف هيفكي ام ةنوئملا نم هل ذخأف «هتدعو

 نم ءىش یف هفلاخي ال هنأ ملعو هبجعأ هربص نوميم یأر املف

 :لاقو هقنتعاف هيلإ بثوف ديبع هاتأف ءهتلالضو هرفك ىلإ ليملاو هتوعد

 .مويلا ىلإ ةفورعم نميلا ىف نادلب بيهصو ًابسو نودجألاو ناشيج )١(



 مم ےس ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 امنإو كفلخي مل :لاقف «ىنفلخأف ادعو خيشلا ىندعو «ىديس اي هللا ناحبس
 کک ورک لغ چرخم كا ف او دا واش ل اع تا ال

 دقو ء«ىبأ خيشلا كلذ نأ ملعا ىخأ اي :هل لاقو مالكلا امهنيب ىرجو اسلج

 هللا ءاش نإ - كبوبحم كغلبي وهو «كتمه ولعو كربص نم ىأر ام هرس
 ىنقزر ىذلا هلل دمحلا :لاق هآر املف «خيشلا ىلإ هلصوأف هديب ذخأ مت

 مق «یرس نونکم هل فشکأو «یرمآ ىلع هب نیعتسا كلثم اریرحن الجر

 ىقلتو ءهبلق بأرشاو «هيلإ ىغصأف - هللا امهنعل - هبهذم رمأ هل فشك
 ىدذدلا ناو «نميلاب ةنكمم ةصرفلا نإ هللاو :ىلع هل لاقو «لوبقلاب همالك

 نم مهيف فرعأ امل كلذو «مهيلع ىشمي انسومانو «كلانه زئاج هيلإ وعدت

 ةيدمحملا ةعيرشلا ماكحأب ةفرعملا ةلقو ىأرلا تيتشتو «مالحألا فعض

 بسني ناكو «ناذاز نب نسحلاروصنملاو «كهجوم انأ :نوميم هل لاقف

 بهذم لحتني نمم هوبأ ناكو «بلاط ىبأ نبا ليقع نب ملسم دلو ىلإ

 اه ف كلا لهآ نم اكو الا ها نم ناكو درع انآ فلا
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 فا نوسم لحق ةفلفلا و موخناب ةف رغم قيرط نم كلو افروز
 هنم لبق ىتح هب لزي ملف «مهلاقمو هفسلفلا بهادم هل فشكيف قفريو هب

 نيذلا هتاعد نم راصو هدقتعم ىلإ لام ىتح هب لاز امو «هلوق ىلإ نكرو

 ىنامي نيدلا نإ مساقلا ابأ اي :نوميم لاق كلذ دنعف «هدلو ىلإو هيلإ نوعدي

 اتباث نوكي هنإف نميلا لبق نم هؤدبم نوكي رمأ لكو ةينامي ةمكحلاو
 نم دبإالو ءايندلا ميلاقأ ىلعأ نميلا ميلقإ نأ كلذو «مجنلا مجن توبثل



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك ب ١

 نأش 'مكل نوكيسف ىناميلا لضف نب ىلع كوخأو تنأ كانه ىلإ كجورخ
 .ىديس اي كيلإ رمألا :هل لاقف ءةبهأ ىلع انوكف «نميلا ىف ناطلسو كلمو

 رثكذن لازن ال ديبعو لضف نب ىلعو انأ تنك :روصنملا لاق

 ةتس ىضمو تقولا مامت دنع لوقي ناكو «خيشلا سلجم ىف ةركاذملا

 اذه ىدلو ىلإ ناوعدت نميلا ىلإ امكثعبأ :ةيدمحملا ةرجهلا نم راودأ

 د ۱ لضف نب ىلع یلعو ىلع ذخأو «ناطلسو زع هتیرذلو هل نوکیسف

 تقولا وه اذه :نوميم انل لاق انجورخ ناوأ ناك املف «هدلول قيثاوملاو
 رهاضظتن نميلا ىلإ انهجو مث «مسوملا اذه ىف اجرخاف هرظتنن انك ىذلا

 لاقو «ئدارم غلبأ ىتح راتتسالاب یناصوأو ىب الخ مث ءانيلإ دهعو جحلاب
 ىف ةريسلا نسحب هرمو «كدهجب همركأو هظفحاف كبحاصب هللا هللا ىل

 اا ا لو دف و لق او ن ا ورا

 فرعا هنا «كل هاري اميف هفلاخت الو «هقح هل فرعاو هرقو كبحاصب

 ضعب ىف ترص املف :روصنملا لاق «دشرت مل هتفلاخ نإ كنإو «كنم

 :لوقيو ودحي داحب اذإو ءةبرغلا لاحل ميظع دمك ىنقحل «قيرطلا

 رجفلا ءوضب كاياطم رشن رجزلا حيلملا ىداحلا اهيأ اي

 رمأ نم هتلمأ ام كردت

 عم ةكم تلصوف «ترشبتساو هب تررس كلذ تعمس املف :لاق

 رابخأ نع لأسن انلبقأ مت "'ىلاوحلا رفعي نب دمحم مايأ ىف كلذو جحلا

 ناكو ةيسابعلا ةوعدلل نيميقم ءاعنصب اودبتسا «ةعبابتلا كولملا ةيقب ريمح نم رفعي ونب )١(



 سانلا نع لزتعاو ملاظملا در رفعي نب دمحم ريمألا نإ :انل ليقف «نميلا

 نإ :هل ليق هنإ :انل ليقف ؟كلذ لعف ملو :انلقف «ةدابعلاو كسنتلا ىلإ حجرو

 :لاقيو «هيدي ىلع هرمأ لاوز نوكيف ىجراخ هيلع ج رخي ةنسلا هذه ىف

 ميهاربإ هل لاقي لجر لاوح ینب یف ماقو «رانید فلآ دحاو موی یف در هنا

 : اقف

 قشقفني ال مكزع اوكرادت قفألا حيباصم اي لاوح اذ اي

 قبس دقفاهب ماق مكيأف قتتريالام قتر نوبللدتف
 نب دمحم دلو ماقق

 نب ىلع جرخ املف :هلا همحر - ىدامحلا كلام نب دمحم لاق

 لك لاقو ءاقرتفا ةقفالغ ىف اراصو روصنملاو وه جاحلا عم ضف

e O oT 
 جرخو «ىخانملا ميهاريإ نب رفعج ذئموي رمألا بحاصو "ادنجلا ىلإ

 :هل لاق ناك انوميم نإف روصنملا امأف «ناشيج ةيحان ىلإ لضف نب ىلع

 كرير یو د ع ) ع ل م ن ا كر را

 مهبتك ىف هرطس ام فرعو ةفسلفلا كلذ ىلع هلد امنإو كسومانل ىضمأو

 .هيناوم رهشأ نم تناك نميلا لحاسب ةدلب ءةقفيقب مويلا فرعت ىهو ( )١(

 .مايأ ةتسب ًابونج ءاعنص نع دعبت نميلاب ةنيدم :دنجلا (۲)

 ماق اهنمو نميلا روصنم ماق اهنم «نميلاب ةيليعامسإلل ةوعدلا هيف ترهظ عضوم لوأ ىهو (۳)

 نقلا ها غ نأ ةاعدلا نم اهلا لضو قممو ته ٠ ةن نعأ ذا لضفلا نب دخن

 ةدلب :ةعإل ندع .ز .ةرامع هركذ امك - هابص ىف ىحيلصلا أرق اهيفو «برغملاب ةوعدلا بحاص

 .نميلل ىعيبطلا رغثلا «جحل ندع ىه :نيبأ ندع .مايأ ةريسم اهنع دعبت ءاعنص برغ ىف



 روصنملا راص املف ءةعبسلا بكاوكلا ميوقتو نادلبلاو ميلاقألا ةيمست نم
 ندع لخدف نيبأ ندع الإ فرعن ال :اولاقف ةعال ندع نع لأس دنجلا ىلإ

 ندع نع لأسي اهيف امايأ ماقأف ءراجتلا لعفي امك «ندعل حلصت ةراجتب نيبأ

 نع هلأسف «هرکنأف «ندع راجت نم خيش هب رصبف ‹«كانه هماقم ةدم ةعال

ENI a ae 

 ؟هنع كربخأ نأ ديرت معو «رابخأ بحاص تسل :لاق ؟ربخ كدنع لهف

 ملف ءىشب ىل ملع ال :لاق ؟ثدح ماشلا ىف ثدح له :ىندعلا هل لاق

O O 
 راجتلا نم اهلهأ لازي الو ةفورعم ىه :لاقف ةعال ندع نع هلأسو

 ىسنب دج ىندعلا اذه نإ :لاقيو ءاولصو اذإ مهب كملعأ انأو ءانيلإ نولصي

 لصو املف «عيش ةضفر مويلا ىلإ نازولا ونبو «بهذملا ىدساف نازولا

 هنع. هوربخأف عضوملا نع مهلأسف /٠نايع نمو ةعال ندع نم راجتلا
 :لاق ؟اهب كملعأ نمف :اولاق «ةريغص ةيرق ىهو مهدالب ةيحان ىف هنأو

 جورخلل بهأت ليحرلا ىلع اومزع املف «نادلبلا ركذب نوعمسي سانلا

 ىلإ مكعم جورخلاب تبغر دقو «ملعلا لهأ نم لجر انأ :لاقو مهعم

 رم يا وو ابحرم :اولاقو هومرکأو هب اوحرفف «مکدلب

 مهيلع ىتثأف «كلمحنو ةنوئملا كيفكن نحنو ءاننيد رمأ ىف انرصبي
 ىلاعت هللا هجو تدرأ امنإو مكدنع اميف ىل ةجاح ال :لاقو مهركشو

 اوغصأو هوبحأف ءرابخألا نسحأ مهل ىوريو مهرماسي ناكف مهعم لحتراف

 .ةعال ندع نم برقلاب نميلاب ةدلب :نايع )١(



 ةعال اومدق ىتح اليجبتو اماركإ هب نوقدحي اوناكف «هلوق ىلإو هيلإ

 نم هيلإ اولبقأو سانلا هب عماستف ء«ةعامجلاو ةنسلا بهذمو هقفلا ىعداف

 فيلاخم هيلإ تلام ىتح «ةريسلا نسحو عرولل لمعتسم وهو ةيحان لك

 عمجب مهرمأف ("ضايبلا نادلبو نايعو ةجحو "نادرأو ةعال) برغملا
E E A EEC E ES 

 ىنب فالتخاو «رفعي نب دمحم لتق دعب نيتنس ماقأف «هقفلا هبجوي ام ىلع

 تسيبل نوكي اعينم اعضوم اونبت نأ تيأر دق :مهل لاقف «مهنيب اميف لاوح
 اوعمجأف «هب مهرمأ اميف هوفلاخي ملو كلذ ىلع اومزعف «نيملسملا لام

 وهو روسم تحت لبج وهو "مرحم ربع' :هل لاقي عضوم ءانب ىلع

 لبجلا ينب املف «نادمه برغملا نيطالس نم موق «ىجرعلا ىنب عضوم

 ةئامسمخ هتدارإ ىلإ هدعاس نأ دعب هيلإ جاتحي ام لك هيلإ لمح هنصحو

 وه نصحلا بكترا كلذ دعب هنإ مث «قيثاوملاو دوهعلا مهيلع ذخأو «لجر

 اركسع ىلاوحلا جرخأ نأ دعب كلذو «مهلاومأو مهميرح اولقنو هباحصأو

 ةعال ةيحان ىف "ةفيحلا" :هل لاقي هيف اوناك عضوم ىلإ ليللا حنج ىف

 مرحم ربع لبجلا بكتراو «رشع ىنثا روصنملا باحصأ نم لتقف

 بتكف «هبرحل نارينلا اومرضأو هرمأ سانلا ركنأو «ىجرعلا ىنبل ةلماعمب
 ملف «ناطلسلا نم ىسفن هب نصحأل الإ لبجلا اذه تعلط ام ىنإ :مهيلإ

 مظعف ءاریثک ارشب مهنم لتقو مهم زهف هولتاقف هيلا اوساجو هنم اولبقي

 ىلإ بتكف كلذ ريمألا غلبو «هركذ رئاشعلا عيمج ىلإ عاشو «هنأش ذئنيح

 .نازع اهلعل )١(

 .ةهجح ءاضقل ةعباتو مويلا ىلإ نميلاب ةفورعم نادلب (۲)



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك ب ع

 رصتني وهو ارارم هولتاقف «هلاتق ىلع مهضرحی هلوح رئاشعلا عيمج

EG Eo GT E 
 مهنم لتقو مهمزهف ةريثكلا ركاسعلاب مهودمأف «ءاعنص بحاص ىلاوحلابو

 ناک نم هتعاط یف لخدو رها مظعو هرکد كلدب دادزاف يک

 ىلإ اعدو هبهذم رهظأو «تايارلاو لوبطلا لمعتساو ءاهركو اعوط هلوح

Neal A AOE Eg E 

 ةماع هيلإ كمهناف ب ىبنلا هب رشب ىذلا ىدهملا ىعاد انآ امنإو «ىلاجر

 لبيج باكترا ىلإ هتمه هب تمس مث «هبهذمو هتعيب ىف اولخدو سانلا

 اا دا ردو ر وا ر لاد نضج رو

 لديجلا بكتراف مهتم الجر نيرشع عم لماع ىح فطلتي نوعلملا لزي
 نورشعلا هل حتفو رياف تيب ىف ناك نم دصقو هسأر ىف حبصأف «ليللاب

 ر ا ا وداد نل

 ي ف ةع نمو ةت ىلع ناما نضخلا بجا لاسو نوكأ ا

 E a را

 ؟هضبقي نمف ناطلسلل الام ىعم نإ :هل لاقو «بعرلا هنع لازف هقنتعاو
 امو ‹«ناطلسلا لام ىف بغري نمم انسل :- هللا هنعل - روصنملا لاقف

 مالسإلا حالصإل تعلط امنإو «سانلا لاومأ ذخأل لبجلا اذه تعلط

 لبج علط - هللا هنعل - هنأ اوركذف «هيلإ هدأف كبحاص لام ذخ «نيملسملاو

 .اذه انموي ىلإ نميلا نوصح عنمأ نم نصح (۱)



 ٤۹ دس ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشک

 نصحلا نصح كلذ دعب هنإ مث «برغملا نم ةديعبلا عضاوملا ىلإ تعمس

 لعجو هسسأ نم لوأ وهو «بير تيب وهو «ةرمإلا راد هيف ىنبو هبردو

 لك نم لبجلا بردو «ةيير تيب ىنب مث ءهبهذم لهأ نم هب قثي نم هيف

 دنعف ءةيحتلا راد هامسو ارصق بير تيب ىف ینبو «نیباب هل لعجو ةيحان
 مهءاسنو رصقلا كلذ ىف هباحصأ عمجي ناكو هللا مرح ام لحأ كلذ

 مهيلإ ثعبيو لئابقلا نم هلوح نم براحي ماقأو «شحاوفلا نوبكتري

 هتعاط ىف اولخد ىتح مهلاجر لتقو مهلاومأ ذخأو مهدابأف «ركاسعلاب

 لمعتساو ءارهق برغملا فيلاخم عيمج ىلع ىلوتساو «كلذ نيه راك
 سيت لبج ةيحانب ماقأف "فحالملا وبأ" :هل لاقي هبهذم لهأ نم الجر مهيلع

 اهحتفتساف «رواش دالب ىلإ هركاسعو هسفنب ج رخو ء«روصنملل ايلاو

 نم هلزنتسا ىتح رهشأ ةعبس ىرواشلا ليعامسإ ابأ اهبحاص رصاحو

 مهبراحي ماقأف 'ريمح مابش ةيحان ىلإ جرخ مث ء«روسم ىلإ عجرو هنصح

 ماقأف ءريمح دلب نم عناصملا ةيحان ىلإ هركاسع تجرخو ةليوط ةدم

 ا و ا ا ا و
 آلف اهر لاقوة ريس افا مهنع لفغف «روسم ىلإ اوم زهناف

 ها نأ ےک ایاز مابش علض علضلا ىف ناكو "حارج نب نيسحلا'

 هركاسعو هسفنب جرخو ء«كلذ ىلع هدقاعف هيلإ اهرمأ نوكيو مابش ىلع

 لاوح ىنب اهنم جرخأف ءرجهألا مابش حتفف حارج نب نيسحلا هعم ماقو

 ماقأو «مهلاومأو لاوح ىنب كلامم نم همنغ ام عيمج روسم ىلإ لمحو

 .تومرضح مابش ريغ یهو «نابکوک لبج لفسأب ةنيدم :ريمح مابش (۱)



 ىلع فاخو «هتلماعم نم هنم ناک ام ىلع حارج نبا مدنو ءارهش كانه

LNs Nas N E A 

 حارج نبا فلاخو «نادمهو ريمح لئابقب ةلابك نبا شاجف «ءاعنص ىلع

 لاح فاضف «مابش برد ىلع هلباقي ةلابك نبو ههجو ىف راصف ىطمرقلا

 اوركذف «روسم ىلإ هباحصأو وه ليللاب امزهنم جرخو ىطمرقلا نوعلملا

 امهل عجر ىتح مابش ىف ماقأو هليخ كرتو هسفنب الإ جرخ ام هنأ

 ام ركذأ انأو «ءاعنص لضف نب ىلع لوخد دنع كلذو ءةينات ىطمرقلا

 .هللا امهنعل - امهنم ناك

 ىلإ لضف نب ىلعو وه فلتخي نأ لبق بتك روصنملا ناك دقو

 نم فرطو ايادهب امهيلإ هجوو «دالبلا نم حتف امب هربخي هدلوو نوميم

AN O E 

 .تلبقأ دق كتلود هذه :هدلول لاقو كلذ امهرس هدلوو حادقلا

 نبا ىلع نيبو.هنيب ىرج نأ ىلإ روسم ىف ماقأ روصنملا نإ مث

 ءاش نإ - هعضوم ىف كلذ حرشأ انأو «ةبراحمو فالتخا ىندجلا لضف

 ااا

 و ا ا يلا ترف اكو

 .ىرواشلا سابع نب هللا دبع هدعب نم َرمألا



 £ سسس ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشک

 - هللا هنعل - ىندجلا دمحأ نب لضف نب ىلع ركذ باب

 ىلإ جرخ ةقفالغب روصنملاو وه قرتفا امل هنأ هربخ نم ناك

 نم رفعج ىلإ جرخو «ىخانملا ميهاربإ نب رفعج اهيفو اضيأ نميلا

 جرخف "ءالعلا ىبأ نب دمحم" :هل لاقي حباصألا نم لجر اهيفو 'نيبأ

 عرسأ مهنأ ملعف «مهسرفتف 'عفايورس ىلإ جرخ مت «ناشيج ىلإ ىلدمرقلا
 او كا ف وا دسم ةف ینو لک یا علطف «هتباجإ ىلإ سانلا

 مهنإ مث «هب اونتتفاو هوبحأو هيلإ اوسنأف امئاق هليلو امئاص هراهن ناكف

 نكسيو لبجلا كلذ نم لزني نأ هولأسف ءهيلإ مهمكح اولعجو «مهرمأ هودلق

 نأ الإ لالض لاهج موق نيب نكسأ تسلو ءاذه لعفأ ال :لاقف «مهنيب

 ها و ك ا 1 او رل ار او نوو ا وا و واو

 مهعدخي لزي ملف «مهعمجأب ىصاعملا لهأ ىلع نوركنيو «ركنملا نوركني

 عفايورس ةيحان ىف نصح ءانبب مهرمأو «هتدارإ ىلإ غلب ىتح هتدابعب
 و و

 هه فلا مهارأو ءالعلا ىبأ نبا نادلب فارطأ ههبهنأ هنا مت

 نأ مهرمأو ءاهركو اعوط هللا نيد ىف اولخدي ىتح ىصاعملا لهأل

 آلا E نوقلي ال اوناكو «يهسأب دتشاف ءالعلا ىبأ نبا دالب ارفطختي

 ىلع نيملسملا ةنتف نم هللا ملع نم قبس امل كلذو «مهيلع اورفظو اومزه

 حرفو هبتاك ميهاربإ نب رفعج هب عمسو هرکذ عاش املف - هللا هنعل -- هيدي

 هيلإ ىطمرقلا برقل ءالعلا ىبأ نبا نيبو هنيب تناك ءانحشل كاذو هب

 .ندع نيبأ نم :ىأ )١(

 .ةعينم ةيلبج اهضرأ نميلاب ةيحان :عفاي (۲)



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك حس 4 ¢

 هللع نم هجوو «ءالعلا ىبأ نب برح ىلع هتقباطم ىلع رفعج هبتاكف

 ىبأ نبا نادلب نم حتفي ام عيمج نوكي نأ ادقاعتو «ىطمرقلا ىلإ اركسع
 عفاي لئابقب ءالعلا ىبأ نبا برحل ىطمرقلا ج رخف «نيفصن امهنيب ءالعلا

 ىرأ ينإ :لاقو هباحصأ عمج ليللا ناك املف "بيهص ًأبس' ىلإ ىطمرقلا

ASحموقلا نإ  E E E 

 رفنح ىلإ مهيلع مجهو «كلد ىلإ هوباجأف «مهب رفظن انإف مهيلع مجهن

 ةا رخ نم أوكل ناك اه حابتسا و هركنفو العلا ,ىبأ نبا لتقف

 ہظع عفاي دالب ىلإ عجر املف «فالآ ةرشع دحاو لك ىف امحلم نيعست

 هددع یصحی ال امو دیبزو اهرسأب جحذم لئابق هباجأو هرکذ عاشو هنأش

 ن Sas ا وچ ن

O ONO N EEE 

 ا ا ر ا ا غ ی راو
 نير ةف لالا رخال a a ةه رصنل تمق

 .لظ نم هيلع تنأ ام ىنغلب هنإ :هيف ركذي هيلإ اباتك هعم بتكو ؛ىبرحل
 ىلإ قحلا درأو «ملاظلا تيمأل تمق انأو «سانلا لاومأ ذخأو نيملسملا

 عفدأو ءاهلهأ ىلإ تامالظلا درف كنيبو ىنيب ام مامت تدرأ ناف «هلهأ

 ةئامثالث ىديأ عطق ًارفعج نأ كلذو «مهيديأ نم تعطق ام "ةبد لالد' لهأل



 ج0 سسس ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 ا ج 2و د

 .هتبتاكم عطقف برحلا ذبانم هنأ هباتك هغلب املف «مويلا ىلإ رجحلا
 رفاعملا لخدف «ريثكلا عمجلاب ىطمرقلا ج رخ لبقملا ماعلا ناك املف

 نم رثكأ هئاقل ىف جرخو ءا ركعتلا دنع نادرب ليقن موزلب رفعج رمأف

 ةريثك اعومج عمجف «عفاي دالب ىلإ ايلوم ىطمرقلا مزهناف «سراف فلآ

 ةرخيدملا لخدف ىطمرقلا هعبتف ؛ةرخيدملا ىلإ رفعج عومج مزهف عجرو

 رفعج دجنتساف ةرخيذم ىف ىطمرقلا ماقأف ءةماهت ىلإ رفعج مزهناو

 هل لاقي عضوم ىف راص یتح علطف «ميظع رکسعب هدجنأف ةماهت بحاصب

 ليللا حنج ىف هيلإ ج رخ ىطمرقلا هب عمس املف ةهبع ةيحانب "ةدهارلا'

 .ةلخنب ةلاوحلا ىف ارفعج لتقو هب رفظف
 اده ناكو :- ىلاعت لا همحر - ىدامحلا كلام نب دمحم لاق

 ليوط هل رعش ىف لاق هنإو ءءامدلل اكافس اموشغ امولظ ميهاربإ نب رفعج

 رفظو «ىلاوحلا رفعج ىبأ نيبو هنيب تناك برح یف تیب یتئام ردق

 :هرعش نم ءىش ىف ىلاوحلا ىلع رفعج

 رظعجتن امو انئش ام لعفنو ةردقب انشطب اورظعجت ام اذإ

 رخفم دع اذإ ارخف رختفمل اندعب دعب الو لبق انلبق امف
 رهط ءوسلاو تاهاعلاو سجرلا نم هه نيذلا نيرهاطلا نيبيطلا ىوس

 رمعي تيبلاو ميهاربإ ةوعدو افولاو دعولا ىذ ليعامسإ ةلالس

 .نيدعلا ءاضق ىف ةيحان :ةرخيذملا )١(

 .دنجلا ةنيدم راوجب نميلا نوصح :ركعتلا )۲(



٤٦ 

 هونصو ىبنلا ىداهلا دمحم

 ىقتلاو قحلاب نيداهلا مهلسنو

 ميرم لدع ىتلا ءارهزلا ىتالومو

 ىننإ همالملاب ىنع كديور

 دمحأ دجم الخ ام دجم لك الأ

 دمحأ لآ ىوس ىلاّو ئرما لکو

 ارخفمو ازع نمحرلا ىنداز مهب
 ريمح روصنم قاحسإ ىبأ نبا انآ

 دهمم ريرس قلخي مل یالولف

 اهجارس ىمعو ايندلا رمق انأ

 ال ثيح زعلا لزنم ىنولزنأ مه

 ىدتعأو ىلع ىدعي الو لوصأ

 مقلعو رم ءادعألل ىمعطو

 هلهأ كلهم ىغبلا نأ رت ملأ

 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 ربشو ا ریبش هاطبسو ىلع

 رمأاي تاومسلا بر مهتعاطب

 ردیح یالوم هللا لوسر رهصو

 رضخفأو ولعأو وهزأ مهبو اهب

 رسمدقي یدجم نود نم هترتعو

 رسخي نيدلا عم ايندلا ىذلا كاذف

 ركشأو ارگ اخ ودا

 رفاظملا ناعشعشلاو اهسرافو

 ربنم ضرألا ىلع بصني مل یالولو

 رمعت ضرألا هب تناك ىذلا ىدجو

 رسحي فرطلا ىنود الإ ىناري

 رعسأو بورحلا نارين دمخأو

 ربنعم برش ملسلا لهأل ىمعطو

 رسصهنیس هيلع یغبی ىدذلا ناو

 لتق امل هنأ هللا هنعل ىطمرقلا لضف نب ىلع ىلإ ثيدحلا عجر
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 :دنجلا ىف عماجلا ربنم ىلع مهرعاش

 .ز .هيطبس امهب ىمس # ىبنلا نإ :لاقيو ءمالسلا هيلع نوراه ىنبال نامسا امه )١(



Q.ن  

 ةطمازقلا رابخأو ةينطابلا زارسأ فشك £۷

 ىسبرطأ مش كيرازه ىنغو (ىبعلاو هذه اي فدلا ىذخ

 برعي ىنب یبناذهو مشاه ىنب یبن یلوت
 ىسبنلا اذه عئارش ىذهو ةعرش ىضم ىبن لكل

 بسعتي ملو مايصلا طحو ةالصلا ضورف انع طح دقف

 ىبرشاو ىلكف اوموص نإو ىضهنت الف اولص سانلا اذإ

 برشي ىف ربقلا ةروز الو افصلا دنع ىعسلا ىبلطت الو

 ىبنجأ نمو ىبرقأ نم نيسرعملا كسفن ىعنمت الو

 بألل ةمرحم ترصو بيرغلا اذهل ىلحت فايكف

 بدجملا نمزلا ىف هاقسو هبر نمل سارفغلا سيلأ

 بهذ نم تسدقف الالح ءامسلا ءامك الإ رمخلا امو

 .اهب ةناهتسالاو ةعيرشلا تامرحم ليلحت هلكو ليوط رعشلاو

 لخدف ء'بصحي دالب ىلإ كلذ لبق جرخو ىلاوحلا ديري جرخ مت

 دلب غلب املف ءءاعنص بحاص ىلاوحلا ديري جرخ مث ءاهقرحأف '""ثكنم

 اميف لخدي ىطمرقلا هيلإ لسرأف ناره ىف رومأم ىلاوحلل ناكو سنع

 هعم ناكو ءهتطمرقو هتلم ىف لخدو هيلإ لزنف كلذ ىلإ هباجأف «هيلع مه

 نوسمخو ةئام ىلاوحلا ىلإ ءاعنص ىلإ مهنم عجر سراف ةئامسمخ

 .ز .ىبرضاو :ىعفايلا ةخسن ىفو )١(

 ميرت دالب :هنمو ةينميلا لئابقلا نم اريثك مضي نميلا فيلاخم نم ريبك فالخم :بصحي (۲)
 .نادمهو ءاعنساو سنعو

 .سنع دالب ىف ةديلب (۳)

 .نميلا ىف رامذ نوصح نم نصح )٤(



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك دپ ۸

 هعم ىتلا عومجلابو ىلاوحلا هب عمس املف ءءاعنص ديري ىطمرقلا جرخو

 لخدف «فوجلا ىلإ ايراه ءاعنص نم جرخ هب هل ةقاط.ال هنأ ملعو

 قلحب سانلا رمأو «ءاشحفلا اهيف رهظأو اهيف ماقأف E ىطمرقلا

 مابش ىلإ روصنم نب نسحلا روسم بحاصو وه ىقتلا مث «مهسوعر

 فيس انأ امنإ :لوقيو روصنملا ربكي لضف نب ىلعو ءامايأ كلانه ماقأف
 هتماهش نم یری امل هسفن یلع هفاخیو هباهی روصنملاو «كفايسأ نم

 :لاقرا ررضتلا هاف ضالا فيلاخم ىلإ جورخلا ىلع مزق هاف
 ف توق ےک ك اا نو رور وا

 كلذ دعب مث حتفتسا ام انم دحاو لك حلصيف «مابش ىف انأو ةنس ءاعنص

E OE a ES 
 , ىلإ جرخف «ةماهت حتفتساو .جورخلا نم دبال :لاقو هنم لبقي ملف «هانكلم
 افلأ نيثالث ردق هعمو مهنيب طسوت املق «ةرعو دالب ىهو ضايبلا فيلاخم
 عمس املف «صلختلا ىلع ردقي ملو «قرطلا هيلع اوعطقو «هب اوطاحأ

 يا ا عورات ىل جرف ار دلا رغأر هلع ناخ رورضتلا
 لزتو ناخلم ىلإ مث زارح ىلإ مث روضح لاج ىلإ جرخو ءاعنص
 .' كع نم لجر ىلع نب ميهاريإ وهو اهبحاص لتقو مجهملا

 ديبز ىلإ ليللاب ىرسو ناحلم ىلإ عجرو ىردكلا حتفتساو

 افلأ نيعبرأ ىف مهيلع مجهو «سراف ةئامتس هعمو جاج نب رفظملا اهيفو

 .نميلا ةماهت ىف ةليبق :كع )١(

 .تسردنا دقو نميلا ةماهت ىف ةميدق ةنذيدم : ى ردكلا )۲(

 .نميلا ىف ةارسلا لابج نم لبج :ناحلم (۳)



 ۹ ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشک

 بحاصل ًارومأم روصنملا ناكو «جاح نب رفظملا لتقف «هركسعب طاحأف
 .دادغب

 ىلإ اهنم جرخ مث ءءارذع فالآ ةعبرأ ديبز نم ىطمرقلا ىبسو
 اوعمتجا املف هللا دنج اي هللا دنج اي :هركسعو هحئاص رمأو ءطيحالملا

 ةه ا ضخلا ءا نم كاخأ كو نوهاجم ادا لع ف لاق ةا

 لك حبذيلف ءداهجلا نع مكنلغشيف لاجرلا نتفت بيصحلا ءاسن نأو «متملع
 ىلإ عجر مث ءكلذل طيحاشملا طيحالملا تيمسف «هدي ىف أم مكنم لجر
 اورمتعاو فرجلا ىلإ اوجح :لاقو جحلا عطقب رمأو هتكلمم راد ةرخيذم

 .'"كلانه نافورعم ناعضوم' ىناتلا ىلإ
 نب رفعجو ىخانملا لثم دادضألا لتقو هديب نميلا تحبصأ املف

 - رفعج فالخم ءاسؤر اوناكو - دايز ىنب درطو ءاسؤرلاو ىدنركلا

 ناك ىذلا نوميم نب ديبع علخو روصنملا لطع هئواني دض هل قبي ملو

 حادقلا ناسحإ نم ناك ام ركذيو هبتاعي روصنملا هيلإ بتكف ءهيإ وعدي

 هلوق ىلإ تفتلي ملف هنبال دهعلا نم امهيلع ذخأ امو امهرمأب همايقو
 ديعس ىبأب ىلو ءاّهَسرتفا اهب َرفظ نمو ةاش ايندلا هذه امنإ) :هيلإ بتكو
 ىسفن ىلإ وعدأ انأو هسفن ىلإ اعدو هنباو انومیم علخ هنأل ةوسأ ىبانجلا

 دیعس ناک دقو (تجرخ الإو یتعاط یف تلخدو یمکح ىلع تلزن امإف
 اهيف لتقو ةئامثالثو ةرشع عبس ةنس ةجحلا ىذ ىف ةكم لخد ىبانجلا

 :هللا هنعل - لئاقلا وهو «رحنلا موي نكرلا عطقو افلأ رشع ةثالث

 .ز .دیعس وخأ رهاط وبأ ناك دقو :حيحصلاو ‹لصألا ىف اذكه )۱(



 ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك
0 

 ابص انقوف نم رانلا انيلع بصل انبر هلل تيبلا اذه ناك ولف

 ابرغ الو اقرش قبت مل ةللجم ةيلهاج ةجحانججحاشأل

 ابر اهبر ىوس ىغبت ال بئاتک افصلاو مزمز نيب انكرت انأو

 ابجح ذختي ملو اتيب ذختي ملف هملالج لج شرعلا بر نكلو

 ام هل ركذي هيلإ بتك دادغبب ةفيلخلا ناك دقو ليوط رعش ىف
 :يطقرلا ام قا ةف لكنا ام اع ودع و لف

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ربا یا م ا ف دار
 ج للا لوسر راثآب ذخآلا ءهللا رمأب مئاقلا هللا یوقت ىلإ یعادلا یبانجلا

 .سابعلا دلوب ىمسملا ساجرألا دئاق ىلإ

 رورغلا لبحب كسمتلا كبنجو رومألا دشارم هللا كف رع - دعب امأ

 محظن نم هتعضوام كركذو كديدهتو كديعوب كباتك لصو هنإف -

 ءاغصإلاو ءليطابألاب قلعتلا نم «كماظعإ ةماخف نم هب تمنو «كمالك

 ميلأ باذعب مهرشبف ء«ليبسلا نع نودصي نيذلا نم «ليواقألا شحف ىلإ

 كتبقر نم هللا ءايلوأ نكمتو «كتبلط ىهتنم ذافنو «كتلود لاوز نيح ىلع

 لققو ءارسق كمرح مهيبسو ءارغص كناطوأ لقاعم ىلع مهموجهو

 (نوُكلفُملا مُه هللا بزح نإ اأ هللا بزح كئلوأ) ءأربص كعومج

 انأ مهينفأو قلخلا قلخي انأ هللابو هللاب انأ :هلوق نمو (۱)

 ىبأ نب ناميلس رهاط وبأ هباجأف :باوصلاف ۱ ةنس لتقف هنأ قبس دقو ‹لصألا ىف اذكه )۲(

 .ز .یبانجلا نسحلا نب ناميلس رهاط ىبأ نم :حيحصلاو «لصألا ىف اذكه )۳(



 ١ دس ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 رظتنملا مامإلا كيلع ج رخ دقو اذه .نوبلاغلا مه هللا دنجو [۲۲:ةلداجملاز

 ی ا ا م را نار ےک ر

 نم هيتّوُي هللا لضف كلذ) مئال ةمول هللا ىف هذخأي ال «برعلا رصن
 تراسو «هيلاوح نم زعلا هفنتكا دق ميلع عساو هللاو [٤:ةعمجلا] (ءاشي

 اهقئاوب عانق هيلع تقلأو ءاهقدارس هيلع ةلودلا تبرضو «هيدي نيب ةبيهلا
 قحُيل) ةلاهجلا راحب تضاغو ةلالضلا ةنجدو ةملظلا ءاخط تعشقناو

 .[:لاغنألا] (نوُمِرجّملا ةرك ولو لطاَبلا لطْبُيَو قحا
 تسل ام كل تلوسو «هلئان تسل اميف كتعمطأو «تكسفن كت رغ هللات

 بويعلاب ىنتركذ «كباتك ناهذأ هيلع تعمجأ امب ىل تبتكف «هاصاو
 (نولمغت متنك اًمَع نلأسل) هللات ءةجمسلا بلاثملاب ىنتفذقو ءةعينشلا

 راصمألا بارخإو «جيجحلا 'لتق نم تركذ ام امأف [٠۹:لحنلا]

 حاضيإك ةجحلا حوضو دعب الإ كلذ تلعف ام هللاوف «دجاسملا قارحإو
 راجفلا قالخأ مهنم ىتنياعمو «راربأ مهنأ مهنم فئاوط ءاعداو «سمشلا

 مُه كئّلوأف هللا لزنأ اًمب مكخَي مل نمو هللا مكحب مهيلع تمكحف
 ىأ ىف مهنع رظانملاو مهل جتحملا اهيأ ىنربخ [٤٤:ةدئاملا] (نوُرفاكلا

 رومخلا برش ةحابإ #4 هللا لوسر نع ربخ ىأ وأ هللا باتك نم ةيآ

 نسم لاومألا اوعمج دقو ناملغلا ةقناعمو نايقلا فزعو روبنطلا برضو

 .مارحلا هوجو نم اهووتحاو «ماتيألا روهظ

 ا

 .هححصم .ها .هتبثأ ام قايسلل بسانملاو (لبق) لصألا ىف )١(



 قحأ دجاسم ىأف «راربألا دجاسم قارحإ نم تركذ ام امأو

 ىلاعت هللا ىلع بذكلا اهيف تعمس اهتطسوت اذإ دجاسم نم بارخلاب

 ةلالضلا نم هيلع اوعمجأ امب ةرجف خياشم نع ديناسأب #4 هلوسر ىلعو

 :ةلاهحلا نم او قاو

 كتهب نم بجعلاف ء«هتبقارمب كرمأو شاب ىل كفيوخت امأو

 نيملسملا لاومأ كفرصو «كنم للاب لهجأ ىنأ ىرتأ «كتقدح ةبالصو

 نايبصلل ربانملا ىلع ىعدي ءاهيقحتسم نع اهعنمو نيطارضلاو ةنعافصلل

 امأو [ء۹:سنويإ (نوُرتفت هللا ىلع مَا ْمكَل ذأ هلل نايصخلل بطخيو
 للاب ردتقملاب كيمست نم مظعأ سيلف «ناودع ةمسب تيمست ىنأ تركذ ام

 كقاس ودع ىأ مأ ؟هيلع تردتقاف «كمدص شيج ىأ «نينمؤملا ريمأ

 دلقتل كنإو ‹«نينمؤملا ريمأ نم كب ىلوأ نيقسافلا ريمأ تنأل ؟هيلإ تردتباف

 ىلوملاو ديسلاب سيئرلاو فيرشلا هبتاكيف «كرمأ نم ائيش كتمدخ ضعب
 دد رغ نه رقت هل داقا نم هنأ تملغ ام ا ى قلل بر قآ نیر ساف

 ؟ہهيف العو مهداس دقف هترسأو همع ینب نم ةباصعو

 هيلع تنأ ام ىلع مزعا ءديدهتلاو قاربإلاو ديعوللو كلامف دعبو

 معن وهو «ريهظ یئارو نم هللاو «مداق هيلع تنأ ام ىلع مدقأو «مزاع

 هلاو هتيرب ريخ ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو «ريصنلا معنو ىلوملا

 .هترتعو

 ثيدحلا عجري :ىلاعت هللا همحر - ىدامحلا كلام نب دمحم لاق

 نأ كلذو :ىلاعت هللا امهنعل - لضف نب ىلعو «روسم بحاص ةصق ىلإ

 هباتک یف رکذ امل هکرات ريغ لضف نب ىلع نأ ملع امل روسم بحاص



 o۲ ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك

 راصحلل هيلإ جاتحي ام عيمج هيف دعأو هنصحف روسم لبج ىلإ دمع

 رشلا ههجو ىف ىل نيبت دقلو ءةيغاطلا اذه فاخأل ىنإ :هباحصأل لاقو

 روصنملا برحل جرخ نأ لضف نب ىلع ثبلي ملف «مابش یف هتهجاو نیح
 لئابقو سنعو ديبزو جحذمو عفاي نم لتاقم فالآ ةرشع هبرحل راتخاو

 عضوم ىلإ لتاقم فلأ هئاقلل روصنملا جرخأو مابش ةيرق لخدف «برعلا

 مهيلإ فحزف «لبجلا كلذ اوطبضف «ريمح دلب نم "عناصملا" هل لاقي
 قيرط ىلع لضف نب ىلع جرخف «ليللا ىلإ راهنلا لوأ نم اولتتقاف

 ترف ررتلا ا سجل لك لا فض ع له وةفا

 هتبير تيب اومزلف عناصملا روضح باحصأ ىلإ عجرو هبراضم اهيف

 هرصاحف ‹«روصنملا لزنتسي ىتح حربي ال نأ مسقأف لبجلا اوطبضو

 لمح ةئامسمخ مامط قوس نم لمح روصنملا نإ :ليقو «رهشأ ةينامث

 عضوم ىف اعساو اقع لبجلا ىف هل قعو «لضف نب ىلع لوصو لبق حلم
 د راف لجل ا ےک ا ا ف اا ر لا وک

 .نئازخلا ىلإ هلقن مث هلك

 سد كلذ روصنملا هنم ملع املف «ماقملا لم لضف نب ىلع نإ مت

 ىدسصق نميلا لهأ ملع دقو حربأ تسل :هل لاقف «حلصلا رمأ ىف هيلع

 دنع اجرخم ىل كلذ نوكيف هدلو ضعب ىلإ لسري نأ الإ هترصاحمل

 یه یتلاب هعفدو هدلو لسرأف «یتعاط یف لخد دق هنأ نوملعیو سانلا

 هيبأ ىلإ هدر مث «ةنس روصنملا دلو هدنع ماقأف ةرخيذم ىلإ عجرف «نسحأ

me - 

 .بيعش لبج ريغ وهو «نميلاب ميظع لبج :عناصملا روسدح )١(



E:ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك  

 بكتريو تامرحملا لحي ةرخيذمب ماقأ مث «بهذ نم قوطب هقوطو هربو

 لهأ عمجي ناكو «تاوخألاو تانبلا لالحتساب سانلا رمأو «شحاوفلا

 ءافطإب رمأيو ليللاب ءاسنلاو لاجرلا اهيف عمجي ةعساو راد ىف هبهذم

 ةبدودحم اوزجع نأ ىورو «هيلع هدي تعقو نم دحاو لك ذخأو «جرسلا

 :تلاقو هبايثب تقلعتف ءاهالخ اهب نيبت املف «مهنم لجر عم تعقو رهظلا

 ترف ٠ ريالا کید نفود

 تامو ءةنس ةرشع عبس تناك - هللا هنعل - همايأ نإ :لاقيو

o > a E a a 

 رفعي ىبأ نب دعس ريمألا ىلإ لصو فيرش هنإ :لاقي دادغب لهأ نم

 دلب نم فوجلا ىف ىطمرقلا نم ابراه تقولا كلذ ىف ناكو «ىلاوحلا
 مالسإلاو هلل هسفن بهو ىدادغبلا كلذ نإو «ماعدلا ينبب اريجتسم نادمه

 كعم تنك ىطمرقلا اذه تلتق اذإ ىنأ كدهاعأو ىندهاعت :ريمألل لاقو

 ىلإ جرخف ءاقذاح ابيبط ناكو «كلذ ىلع هدهاعف «كيلإ لصي اميف اكيرش
 مهيقسيو قورعلا مهل حتفي ىطمرقلا ةلود لهأ رابك عم ناكف ةرخيذم

 حتفو بطلاب قذحلاب ىطمرقلل هوفصو ىتح تانوجعملا مهيطعيو ءاودلا

 هنإ مث «هلثم هترضح ىف نوكي نأ ىنغتسي ال كلثم نإ :اولاقو «قورعلا

 ىنعمب "ود" :لاق مث «(ريمألا هب مكح ىذ نم دبود) :نميلا خرؤم ىدنجلا ءاهبلا ةخسن ىفو )١(

 عمج نع مهنم اعمج تلأس :ىدنجلا ءاهبلا لاقو «ىذلا ىنعمب "ىذ"و «نميلا تاغل ضعب ىف "ل"
 هذه لشمب فارتعالا مهنم رظتني نأ هنم بيرغ نكل .ها .هوركنأف اذكه لاجرلا عم ءاسنلا

 .ز .مويلا ىلإ مهعورف ىف ةفورعم ىهو ةغلابلا ةعانشلا
 تدع انأ نإ) :ريمألا دعسأل بيبطلا لاق :ىدنجلا لاق "ىبأ" فذح باوصلاو «لصألا ىف اذكه (۲)

 .ز .دعي ملو لتق نكل «(كلملا نم كيلإ ريصي ام ىنمساقت



 رعش ىلع هلعجف مسلا ىلإ دمعف «هدصفي نأ هرمأف «مدلا جارخإ ىلإ جأتحا
 سبليو هبايث عزني نأ هرمأف ء«هيلع ملسف ىطمرقلا ىلع لخدف «هسأر

 هحسم مث «هيلإ رظني لضف نب ىلعو «هصم مث عضبملا ج رخأ مث ءاه ريغ

 بکرف هتعاس نم جرخو «هدصف مث «هتجاح مسلا نم هب قلعتف هسأرب

 ملف بيبطلا لتقب رمأ توملاب هللا ودع سحأ املف ءابراه جرخو هتباد

 همحر - كلانه هولتقف نانیق ءازاب دص لیقن نود هب اوقحلف دجوي
 هللا ةمخر ال طم رلا تامو > لاتا

 لصوو «سانلا ىف هتوم عاشو «ءافأفلا هدلو هدعب نم رمألا ىلوو

 مهريغو عوبنألاو ىباحملا ونب :سانلا ءاسؤر نم ةعامج ىلاوحلا ىلإ

 ىلإ مدقت مث ءا ركعدلا لخدف ةطمارقلا برحل ظيلغلا ركسعلاب فح زف

 فيس مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا طلسو ءةطمارقلا رصاحف راموتلا لبج

 ىلاعتو هناحبس هللا ديأو ءاولتق وأ اومزه الإ عمج مهل جرخي ال «ةمقنلا

 .هزصنب نيملسملا

 (نوُبلاغلا مهل اندنج نِإَو نوُروصنملا مهل مهن هنإ) :یلاعت هللا لاق

 ةدش نم نإ لاقيو ء«ةنس ةطمارقلا رصاحي ماقأف [٣۱۷-۱۷۲١:تافاصلا]

 هیلعو ىلصی لب هحالس الو هتدع لح ام هنا هیصقتو همزحو همزع

 .مالسإلا ايحأو ةطمارقلا لتقو هيلع هللا حتف ىتح هحالسو هتدع

 .ةعفترملا ةمكألا ىهو ءةبقعلا :نميلا ةغل ىف ليقنلا )١(

 .ز 1۹٦. ةنس ىدنجلا هراز دقو ءنانيقب فورعملا لوحسلا ىداوب (۲)

 .ز ."ركعتلا" بتكلا ضعب يقو (۳)



 اوعبتاو تاذللا ىف اوقرغ نيذلا اننامز لهأ نم رمألا ةالوك سيل

 اومانو ءاوظعتي ملف اوظعأو «تادجنلاو مراكملا ىف اوبغري ملو تاوهشلا

 :"رئاسلا لتملا" ىف ليق دقو ءاوربتعي ملف مهريغب اورظنو ءاوظقيتسي ملف

 اعلصأ حبصت كيخأ دعب تكشوأ هسأر قلحي كوخأ تيأر اذإو

 لد هتيضقو همکح یف اهیلع راجو «هتيعر ةياعر نع زجع نمو

 :لوألا لاق دقو «هتينم ليجعتو هتكلمم لاوز ىلع

 دسألا اهيعر ىلوت اهنع مانو ةعبسم ضرأ ىف امنغ ىعر نمو

 هنع بهذو «ةيندلا هسفن عواطو هتيعر رمأ ىف ىعارلا طرف اذإو

 :ىدوألا هوفألا لاقو ءةيلبلا هيلع تمظع دقف ةيمحلاو ةفنألا

 اوداس مهلاهج اذإ ةارس الو مهل ةارسال ىضوف موقلا حلصي ال

 اوداقني رارشألابف تلوت ناف تحلص ام ىأرلا لهأب رومألا ىدهت

 بصن هنأ ىورف «ىلاوحلا ريمألا ةرصاحم ىلإ ثيدحلا عجر

 نم ا مهلتقف ةطمارقلا ىلع لخدو 8 دعب ةرخيذملا مدهف تاقينجنملا

 ىف نيتنثا راصف ءاثالث نكو ىطمرقلا تانب ىبسو «ىصحي ال ام مئانغلا
 ىلع ةطمارقلا هللا دابأو «ناطحق هيخأ نبال ريمألا اهبهو ةدحاوو «نيعر

 ءهلتق الإ مهنم دحأب عمسي ال لعجو «هتداعسو هنمب ىلاوحلا ريمألا دي
 ةذتفلا تلازو دالبلا عيمج كلمو كرشلا ةرمج ًأفطأ دقو ءاعنص ىلإ عجرو

 راسو ءدابعلا مهنم نمآو دالبلا مهنم رهطو ةطمارقلا نم هللا حارأو

 ىلإ ىباحملا ىنب درو ءةيعرلا ىف لدعو ةريس نسحأب سانلا ىف ريمألا

 نبا ميهاربإ ريمألاو ىلاوحلا ريمألا نيب ةبتاكملا ترجو «رفعج فالخم



o¥ ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك 

 ارقار ص كاص ىذاملا املا. يخت نب خا رضالاو دار

 ناك هنأ اوركذو ءاودجو امثيح ةطمارقلا لتقو ةرصانملاو ةدضاعملا ىلع

 دق اننيب اميف ضرألاو ءةكرتشم ةمعنو ةكرب ىف ةكرب متنك :ناونع دجوي

 بتاك هبنذأ بنذل مهدحأ دلب نم جرخ اذإ جراخلا ناكو .ةكبش ىف تلصح

 مزلو ءةلودلا مهل تماقتساو ءةشيعملا مهل تفصو «هنع حفصلا لأسو هيف

 بولق نيب هللا فلأو «هبحاص ىلع دحاو عمطي ملو «هدلب مهنم دحأو لك

 ىف روصنملا دالوأ نم ةليلق ةمذرش الإ ةطمارقلا نم قبي ملو «نيملسملا

 نب رصانلاو ميهاربإ نب ماعدلا دي ىلع ىلاعت هللا مهدابأو «روسم ةيحان

 .ىلاعت هللا ءاش نإ - هعضوم ىف كلذ ركذأ انأو «ىيحي

 روصنملا دالوأ ركذ باب

 لکا ےک ا

 نسحلا ىبأ هدلو ىلإو ىرواشلا سابع نب هللا دبع :هل لاقي الجر هتوعد
 ىضنب ةوعد اعطقت الو هاظفحأف رمألا ًادبمب امكتيصوأ دق :لاقو «ررصنملا

 هب انوعد امو مهسومان الولو «مهسرغ نم سرغ نحنف «نومیم نب دیبع

 لاح ةسايرلا ىف انل مت الو ءهانلن دق ام كلملا نم انيلإ راص ام مهيلا

 نب ديبع ىنعي - ىدهملا ةعاطب امكيصوأف «مهنم مئاقلا ةبتاكمب امكيلعف

 انوع امكنم دحاو لك نوكيو ءامكدحأ ةيالوب هرمأ دري ىتح - نوميم

 .هبحأصل

 .دیبز یف دایز ینب كولم دحأ )١(

 هتريسو نميسلا ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم جرخ ىذلا وهو «نميلا ىف ةيديزلا ةمئأ دحأ (۲)

ES 



 ةفرعمو ةقباس نوميم نب ديبع دنع سابع نب هللا دبعل ناك دقو
 جراخلا ىعيشلا هللا دبغ ىبأ عم هثعب - هللا هنعل - ناك دق روصنملا نأل

 .دعب اميف هركذأ ام 'برغلا دالب نم ةماتكب

 ىمسملا نوميم نب هللا ديبع ىلإ بتك سابع نب هللا دبع نإ مث

 ةهيدهملا اهامسو اهانب ةنيدمب ذئموي وهو روصنملا تومب ىدهملاب

 الإ قبي مل هنأو ءهيلإ اعدو روصنملا دعب نم هبهذمب ماقأ هنأو «برغلاب

 دلو جرخو ء«روصنملا دالوأ لزعو ةيالولا هلأسيو ءرمألا داريتسا

 مهنم رمألا عزني الو هسفنل ةيالولا لأسي ناوريقلا ىلإ هسفنب روصنملا

 بتكو رمألا هالوو «هباتكو سابع نبا اياده تلصو تناك دقو «مهيبأ دعب

 سابع نبال ثعبو «سابع نبا ةعاطب هرمأ روصنملا نبا لصو املف «هل

 وجري ناك امم سئي دقو «روسم ىلإ روصنملا دلو عجرف «تايار عبسب

 همظعو هلجبف هتوعد لهأو هسفنب سابع نب هللا دبع هيقلف ءةيالولا نم
 :هولأسف - هللا هنعل - ىطمرقلا دالوأ ةيقبو لضفلا وبأو رفعج هوخأ هيقلو

 مهنود سابع نب هللا دبع ىلإ مهنع رمألا فرصب مهفرعف ؟رمألا درو مب

 سابع نبال ةوادعلاو رشلا نسحلا ىبأ هيخأ هجو ىف رفعجل نيبتف

 سرغ هنأ ملعت تنأ :هل لاقو «هرجزو هيلع حبقو كلذ نع هاهنف «دسحلاو

 ىف معذتي هتكرت ال هللاو :لاق ءرمألا اذه ىف اناوس انيلع مدقي ال هنأو انيبأ

 اذإ انرمأ نإ :رفعج هوخأ هل لاقف «هنم هب قحأ نحنو «هريغ هب ىنع كلم

 هانسمن ىذلا سومانلا بهذيو «ةوعدلا هذه قرتفتو ءانكلم لوزيو ىشالتي

 .ز .ةيقيرفأب )١(



 ه۹ ص طرا رقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشک

 متكو هلوق ىلإ تفتلي ملف «كلهتف هكالهب كسفن ثدحت الف «سانلا ىلع

 اراهن الو اليل ىبأ نع نوبجحي ال روصنملا دالوأ ناكو ء«هسفن ىف رسلا

 هدعب نم رمألا ىلوو اردغ هلتقف روصنملا نب نسحلا وبأ هيلع بوف

 هدلب نم رئاشعلا عمجو مالسإلا بهذم ىلإ عجرو ىلي هوبأ ناك ام ىلوف

 حبقف رفعج هيلع لخدف «سانلا هبحأف «هوبأ هيلع ناك امع عجر هنأ دهشأو

 ىلإ رفعج جرخو «هلوق ىلإ تفتلي ملف «كديب كدي تعطق :لاقو هلعف ام

 لوقي ليوط رعشب هلعف هيلع بيعي هاخأ بتاكف مئاقلاب ىمسملا ديبع دلو

 : هيف

 مدهي رخاأو ىنبي نم ناتشف ىنتبأو نومدهت متنأو متنكف

 ةطمارقلا دابأف «مهلتقي هيبأ نيد ىلع ناك نم نسحلا ىبأ عبتتو

 ال ناکو «مهنم لجرب مهسومان اوماقأو «هنم نومتکتی موق مهنم یقبو

 مرحم ربع ىلإ روسم نم جرخ نسحلا ابأ نإ مث ديبع ىنب ةبتاكم عطقي

 روسم ىلع نسحلا وبأ فلختساو «ىجرعلا ىنب نم لجرذئموي هيفو

 بثوف «باتنملا دج وهو "ىعابسلا ديمحلا دبع نب ميهاربإ" :هل لاقي الجر

 دبع نب ميهاربإ ىلإ ربخلا ىهتنا املف ءهلتقف نسحلا ىبأ ىلع ىجرعلا نبا

 روصنملا دالوأ جرخو هسفنل رمألا ىعداو اروسم مزل ىعابسلا ديمحلا

 لهأ نم نوملسملا مهيلع بثوف بسعأ ىذ لبج ىلإ روسم نم هميرحو

 ىلع اوقبي ملو مهميرح اوبسو ريبكلاو مهنم ريغصلا مهولتقف برغملا

 . نميلا برغم (۱)



eهطمارقلا راتخا و ةطابلا رار فتك ج  

 دمحب فرعي بقع روصنملل قبي ملو ءارايد نيرفاكلا نم ضرألا هجو

 .هنمو هللا

 امستناو ىجرعلا نباو وه قفتا ديمحلا دبع نب ميهاربإ نإ مث

 نع ميهاربإ عجرو «هيلي ام امهنم دحاو لكل نيفصن امهنيب برغملا

 نم مدق نم هلصأو روصنملا داوق رابك نم هوبأ ناكو ةطمارقلا بهذم

 ىلإ هجرخأ ناك روصنملا نأل ضايبلا فالخم ىف لتق هوبأ ناكو ؛ريمح

 ارد بو كفر ف ےک ےک ھارا نإ مت «ركاسعلاب كلانه

 نب نسحلا ابأ ريمألا بتاكو سابعلا ىنب نم نينمؤملا ريمأل بطخو

 ةمدخلا ىف لوخدلاو ةعاطلاو عمسلا هسفن نم هل لذبو ءدايز نب ميهازبإ

 هل لاقي الجر لسرأف «هدنع نوكي هلبق نم نضاحم هيلا تعبي نأ ةلاسو

 ل د دخلا ا ىلع تضبق تنكمت اذإ :هل لاقو "جارسلا"

 نب ميهاريإ علطو بير تيب ىلإ ديمحلا دبع نب ميهاربإ هيقلو ديبز نم

 هبحصي موي لك هيلإ لزني ناكو «لبجلا سأر ىف نصح ىلإ ديمحلا دبع

 لزتف «لبجلا لهأ نم اسات ميهاريإ ىلع لماع خازشلا نإ مف «هقح مظعيو

 هنصح عجرف ةلماعملاب هربخأف نيلماعملا نم لجر هيقلف ء«هبحصي هيلإ

 لخدف «هتلود لهأ نم هيف ناك نمو سانلا هيلإ عمتجاف لوبطلا برضف

 تعطقناو هدلب نع هافنو هتيحل قلحب رمأف ءهيلع ضبقف جارسلا ىلع

 مهلتقي ةطمارقلا عبتتي لعجو هرمأ رمتساو دايز نبا نيبو هنيب ةبتاكملا

 ايطمرق اوماقأف «روسم لبج ةيحان ىف ليلق مهنم یقبف ‹«مهیرارذ یبسیو

 هيلإ ج رخف «ديمحلا دبع نب ميهاربإ هب عمسف "ليفطلا نبا" :هل لاقي مهنم

 متكناو ةياطقو نامع ىحاون ىلإ هباحصأ نم ىقب نم قرفتو «هلتقف



 ١“ ت ت ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا را رس فشک

 'ميحر نبا" :هل لاقي لجرب مهسومان اوماقأ مهنإ مث «ميهاربإ نع مهرمأ

 ال اذه ميحر نبا ناكو «ميهاريإ هيبأ توم دعب باتنملا مايأ ىف كلذو

 ىنب بتاكي وهو نيملسملا نمو باتنملا نم افوخ دحاو عضوم یف رقتسي

 هئانب دنع رصم دالب ىلإ ناوريقلا نم زعملا جورخ دعب كلذو ديبع

 نمو زعملا رصم لهأ بتاكي ميحر نبا لزي ملف ءهيلإ ةبوسنملا ةرهاقلا

 فلختساو - هللا همحر ال - تام ىتح نميلا لهأ رابخأ ىهنيو «هدعب

 و و هل لا اوا اح ا نم ق نف ع

 عيابيو مكاحلا ىلإ وعدي - هللا هنعل - ماقأف ءريمح مابش لهأ نم "حشمألا

 الجر هبهذم ىلع فلختساو - هللا هنعل - تام ىتح رسلا هجو ىلع هل

 نم مابش علض نم ريمح نم "یحاوزلا هللا دبع نب نامیلس' :هل لاقي

 . ناكو ءرصنتسملا ىلإو مكاحلا ىلإ وعدي ماقأف "نفحلا" :هل لاقي عضوم

 هبهذم ىلإ ةاغطلاو عاعرلا لامتساف هاجلا ميظع لاملا ريثك نوعلملا

 نب ديبع ىنب نم رصم لهأل ةعيابملاب هسفن رهش دق همايأ ىف ناكو

 نوملسملا هب مه املكف ءهيلإ بسنو كلذب فرع ناك دقو «نوعلملا نوميم

 لجر انأ :مهل لاقو ليمجلاب مهعفد لئابقلا نم هلوح امو مابشو ريمح نم

 ناکو «سفن مرک هيف ناکو .هنع نوف رک کن ت

 .هللا همحر ال - تام ىتح كلذك لزي ملف مهب فطلتيو سانلا مرکی

 ادم

 .ز .ءالؤه ءانبأ ىف عسوت ضعب ةرامع خيرات ىفو «طقف ًايعاد اذه ناكو (۱)



 ةطنارقلا .راخاو ةينطابلا رارسا فك ۲

 نييحيلصلا ةلود ءادتبا ركذ باب

 هب هطلخلا ريثك دمحم نب ىلع ىمسملا ىحيلصلا اذه ناكو

 ةبتأي ال ناكو هل ةبهذم لهأ عوطأو هدنع نم ىظحأ ناكو ةرشاعملاو

 نوعلملا ىحيلصلا ناكو ء«زارح عابسأ نم عبس وهو «جورخ الإ دلب نم

 ر ا و و و ا غ غا

 ا ا ا 2 ا ا هوا ر ةه د ف اض ا

 هيلإ لسرأ نوعلملا ىحيلصلا نإ مث «هبهذم لهأ نم هعمج ناك دق

 حويل هيلإ لوصولاب مهدعوف ةنيابتم ةديعب ةريثك ناطوأ نم ةطمارقلا

 سيمخلا ةليل هعولط ناكو ءا راسم مهب علط هيلإ اولصو املف «مولعم

 ا طو اخت راو نينو ةت ةف ىلرأالا ناخ نم تضتلا

 بحاص ىلإ بتك لبجلاب رقتسا املف ءالجر نوسمخو لجر ةئامعست

 افيس نيعبس ايادهب هيلإ هجوو «ديبع ىنب نم رصنتسملا دعم وهو رصم

 اردق مهدنع قيقعلا نأل «قيقع اهبصن انيكس رشع ىنثاو قيقع اهضباقم
 صوسدفو «قيقع ماجو «ىشو باوثأ ةسمخو ءنميلا ىف الإ نوكي ال هنأل

 .ربنعو كسمو ىلباك جليلهإ عم قيقع

 .ةخانم ةنيدم قوف هعضومو «نميلاب زارح ىف ميظع نصح :راسم )١(
 ز ٤۲۹ )۱-۳٠۸(. ةنس یف كلذ ناك هنأ ىنميلا ةرامعل نميلا رابخأ نع ناكلخ نبا لقنو (۲)

 نوصحلا حتفو ايط دالبلا ىوطف ءهل نذأف ءةوعدلا راهظإ ىف نذأتسي نيسمخو ثالث ةنس (۳)

 اذهو «هرحبو هربو هرعوو هلهس هلك نميلا كلمو الإ نيسمخو سمخ ةنس جرخت ملو «مياهتلاو

 لاطأو .نايعألا تايفو ىف اذه ءىحيلصلا ةمجرت ىف امك مالسإ الو ةيلهاج ىف هلثم دهعي مل رمأ

 اظ ىدسنجلا خيرات ىفو .مهيلإ ليملا نم عونب هئاانب ءانبأو هئانبأ نايب ىف ىنميلا ةرامع

 | ا نييحيلصلا ءانبأ ىف طسب ضعب



 ةطما رقلا رابخأ ق ةينطابلا را رسا فشک
1۳ 

 ناكو «ةيالولا هل دقعو باقلأو تايارب هيلإ رصنتسملا دعم هج وف

 رادلا هيلع مدهنا ىذلا دمحم نب دمحأو ءرفظملا نب دمحأ هلاخ ه ريفس

 .دمحأ تنب ةديسلاب ةامسملا مركملا ةجوز وبأ وهو «ندعب

 ىسلإ نوكرلاو هتطلاخمو هتبراقم نم نوملسملا اهيأ رذحلا رذحلاف

 دقل «مهيلإ نكر نم نولضيو لوقعلا نوجردتسي هبهذم لهأو هناف ؛هلوق

 هيفخن نحن ام فشك برق دق :هباحصأل لوقي وهو ارافسأو ًارارم هتعمس

 هلومأم هغلبي نأ نم مركأ هناحبس هللاو - ةيدمحملا ةعيرشلا هذه لاوزو

 - نيملسملا كالهو نيدلا داسف نم

 رهظملاب سيلام رهظأو رتسأ ملو راذعلا تسعلخ

 رسخألا بهذملاو ىغلا نم هتررسأ تنكامب تحبو

 رفغت-سم ةببإانإ ايبنم ارفغتسم هللا ىلإ تبتو

 ركتسم لك نم كموقل هتللح تنكام تمرحو

 رونألا جهنملا ىلإ تدعو ن يملاعلا كلعف نم ترذحو

 رفغتال للاب هللابف ارفغتسم كوحن تنئج نإف

 رظنملاو نوللا قئار ىلإ ةوبص ىشنأ ىنبسحتأ

 ربغألا بهذملاو رفكلا ىلإ ىشتني نأ ىلثملاشاحو

 رشحملا ىلإ كاذ لازالف حالملا رجه ريغ نكي مل نإف

 ىتح عنقأ حلو ءهبهذم لهأو هتصاخب فطلتأ ل زأ مل ىنإ :هللا دابع

 هتعدبو هرفکو هلالضو هبهذم نم هيلع وه ام لوبقب هتعمطأو هتطلاخ



 اهنم زئمشتو بولقلا اهركنت ىتلا ةعيظفلا هتلالضو ةعينشلا هلامعأو

 .نتفلا

 ىضفخ سومان ىلإ نوعدي هبهذم ىلع نمو '"ىحيلصلا نأ كلذو

 عيوب ام نامتك ىلع ةددشم ةظلغم قيثاومو ةدكؤم دوهعب ىبغ لوهج لك

 هعلطي مث ءارمأ مهل رهظي الو ارس مهل فشكي ال هنأو «هيلإ ىعدو هيلع
 هلوسرو هللا ىلإ رمألا ءدب ىف هوعدي ءةهبشم تاياورو ةهومم مولع ىلع

 باحصأل ضغبلاو ضفرلاب كلذ دعب هذخأي مث لطابلا اهب داري قح ةملك

 اجیرد ت كلامنا قرط ىف هلل هغ راطو هل اقا ف لرز

 ةفرخزم لاوقأو ةعنصم بتكب ءاجيوعتو افيرحت هللا باتك ليوأتب هيتأيو

 نيجعلا نم ةرعشلا جرخي امك هنم هجرخيو نيدلا هيلع سيلي نأ ىلإ

 مل نم هيلإ عراسف «مراحملا عيمج ليلحتو عئارشلا لاطيإ هرمأ ىراصقو

 هذوعد ىلإ هباجأف ءاماوع سانلا رثكأ قداص هنأل ءةفرعم عرشلاب هل نكي

 ناجنسو بسح نم مالسإلا لبق ةفرعم هل نكي مل نمو ماغطلاو عاعرلا

 ةالصلا لطبأو مالسإلا هدهجب ضقانو مارحلا لحأو لالحلا مرحف « مايو

 ناك امو مهبونذب هللا مهكلهأف «مرحلا هللا تيب ىلإ جحلاو ةاكزلاو مايصلاو
 .قاو نم هللا نم مهل

 موي ىف "ىحيلصلا دمحم نب ىلع" لتق ناكو «ىحيلصلا دهع رخاوأ فنصملا كردي مل )١(

 مث "أبس ريمح وبأ" هنبا مث ءدمحأ هنبا ماق مث «قيقحتلا ىلع ٤۷١١ ةنس ةدعقلا ىذ ٠١ تبسلا

 ىبويأل' نيدلا حالص لاجر لصأتسا نأ ىلإ عيرز لآ ىلإ ةوعدلا تلقتنا مث «ىحاوزلا ىعادلا

 .ز .ةيتالا لئابقلا ىف نومكلا ىلإ داعف ءةينميلا دالبلا نم ىنطابلا بهذملا ةفأش

 .ز .دنهلا ةرهب ىلإ ىمتنت ةينطاب مويلا ىلإ "ماي" ةليبقو (۲)



 ي ا ا ي د ا

 هاقوو «راربألا ةمحر هللا همحر - كلام نب دمحم ةلاسر رخأآ»

 «رانلا باذع

 :كرابملا نب هللا دبع انديس لاق

 ةىعبرألا هذه نمف ءءاوهأ ةعبرأ وه ةقرف نيعبسلاو نينثالا لصأ

 ةئجرملاو «ةيردقلا :مهو ءةقرف نوعبسلاو نانثالا هذه تبعشت ءاوهألا

 دعب ادحاو ًأيلعو «نامثعو «رمعو «ركب ابأ مدق نمف «جراوخلاو «ةعيشلاو
 مهل اعدو ريخب الإ نيقابلا ىف ملكتي ملو #4 هللا لوسر باحصأ ىلع دحاو
 .هرخآو هلوأ عيشتلا نم ج رخ دقف

 ملو ءةفيلخ لك عم داهجلاو «رجافو رب لك فلخ ةالصلا :لاق نمو

 نم جرخ دقف «حالصلاب مهل اعدو «فيسلاب ناطلسلا ىلع جورخلا ري

 .جراوخلا لوق

 ءاشي نم لضي ءاهرشو اهريخ هللا نم اهلك ريداقملا :لاق نمو

 بحاص وهو هرخآو هلوأ ةيردقلا لوق نم جرخ دقف ء«ءاشي نم ىدهيو

ER 

 نم جرخ دقف «صقنيو ديزي «ةينو لمعو لوق ناميإلا :لاق نمو

 .ةئجرملا لوق

 ىتح "عدبلاو مكايإو ةنسلا ةنسلا" :توملا دنع لوقي بويأ ناكو
 نم لجر تام :هللا همحر - لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ لاق «تام

 لوأ اهنإف ةنسلاب كيلع :هللا دبع ىبأل الوق :لاقف مانملا ىف ىئرف ىباحصأ
 ةنسلا ىلع تام نم :ةيلاعلا وبأ لاقو ء«ةنسلا نع ىنلأس هنع هللا ىنلأس ام

 ىف داصتقالا :لاقيو ءةاجن ةنسلاب ماصتعإلا :لاقيو ‹قيدص وهف روتسم



 لادجلاو ءارملا كرت ةنسلا نمو .ةعدبلا ىف داهتجالا نم ريخ ةنسلا

 نل ف تاموضتلاو

 ىلإ هنود نمو هقوف نمو سنأ نب كلامو ةرظانملا هركي رمع نبا ناكو

 اَ :لجو زع لوقي ذإ قلخلا لوق نم ربكأ ىلاعت هللا لوقو .اذه انموي

 :لاقف رمع لجر لأسو :٤[ رفاغ] (اوُرقك َنيذلا الإ هللا تاّيآ يف لداجُي
 تبرضل اقولحم تنك ول :لاقف ؟[۲:تاعزانلا] (اًطشن تاطشانلاو) ام

 موي ىرامملل عفشأ الو ىرامي ال نمؤملا» :# ىبنلا لاقو .كقنع

 ىتح ةذس بحاص نالف :لوقي نأ دحأل لحي الو ««ءارملا اوعدف ةمايقلا
 .اهلك ةنسلا لاصخ هيف تعمتجا دق هنأ ملعي

 لاقو «مالسإلا ىه ةنسلاو ةنسلا وه مالسإلا :ثراحلا نبا رشب لاق

 نم الجر ىرأ امنأكف ةنسلا لهأ نم الجر تيأر اذإ :ضايع نب ليضف *

 ىرأ امنأكف عدبلا لهأ نم الجر تيأر اذإو 4ل هللا لوسر باحصأ

 .نيقفانملا نم الجر

 بجعأو «ةنسلا ىلإ مويلا وعدي نمم بجعلا :ةديبع نب سنوي لاقو

 .لبقیف یعدی نم هنم

 مش غ هللا لوسر باحصأ هنم ملسو ةنسلا مزل نم :سنأ نب كلام لاقو

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم ناك تام

 .لمعلا ىف ارصقم ناك نإو نيحلاصلاو

 .لصألاب اذك )١(



 .ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك 1¥

 EEE OTO E ملعاو

 عدبلا نم ءىش ناسنإ نم كل رهظ اذإو .&&# هربق ىف هاذآ دقو ادمحم

 :لوقي لجرلا تعمس اذإو .رهظأ ىذلا نم رثكأ ىفخأ ىذلا نإف هرذحاف

 :لوقي وأ «ءىلزتعم ىجراخ هنأ ملعاف ديحوتلا ىل حرشاو ديحوتلاب ملكت

 هذه نأل ؛ىردق هنإف رابجإلاب ملكتي وأ لدعلاب ملكتي وأ ربجم نالف

 :ءاوهألا لهأ اهتدخأ ةدذدخس ءاهنالا

 ضفرلا ىف ةفوكلا لهأ ىلع ذخأت ال :كرابملا نب هللا دبع لاتو

 الو ءردقلا ىف ةرصبلا لهأ نع الو «فيسلا ىف ماشلا لهأ نع الو ءًائيش

 نع الو فرصلا ىف ةكم لهأ نع الو ءءاجرإلا ىف ناسارخ لهأ نع

 .ائيش ءايشألا هذه ىف مهنع ذخأت ال .ءانغلا ىف ةنيدملا لهأ

 ناك امو رثألاو ةنسلاو باتكلاب دجوي مل دابعلا هاعدا ملع لك نأ هلعاو

 ك امر لهأ رخل نذحاو ىلا وهو ا حم: اخضأ لغ

 ثيدحلا لبقت الو «بحصت نمو عمست نممو هسلاجت نم رظناو «ةصاخ

 قودص هةفرعم هل ةنس بحاص ناك نإ رظناو «هتداهش لبقت نمم الإ
 اورظناف نيد ملعلا اذه نإ» :مالسلا هيلع هلوقل ؛هتكرت الإو هذنع تبتك

 .«مكنيد نوذخأت نمم

 عم ةعامجلاو ةنسلا موزلو عدبلاو ءاوهألا عيمج نم ةمالسلا هللا لأسن

 اد اک ا کا ورک او ةر كلا نسخ

 اريثك ملسو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .هححصم .ىهتنا. لصألاب اذكه )0(



 a ةينطابلا فئاوط نع ةملكو باتكلا ةمدقت -

 E اهئدبمو ةنوعلملا ةوعدلا هذه لصأ ىف ةلاقملا -۳

 O مالسإلا ىف ىناوخإ اي اوملعا : باب ٤“

 O هبقعو حادقلا نم ناک ام رکذ باب ٥-

 a ةفوكلا ىلإ ةيملس نم حادقلا نوميم ج ورخ باب -

 E RES ORG ىبانجلا ديعس یبأ ركذ باب -۷

 SSI O RN ES نارهم نب نسحلا ركذ باب “۸

 a ENERO DRE ایرکز نب دمحم رکدذد باب ٩-

 LS O ىندجلا لضف نب ىلع ركذ باب ٠-<

 N OSO SE دمحأ نب ىلع ركذ باب ١-

 e روصنملا دالوأ ركذ باب ۲

 yT نييحيلصلا ةلود ءادتبا ركذ باب -۳

 ثارتلا قيقحتو ىملعلا ثحبلل ةفيرشلا ةضورلا بتكم

 ۰.۱۰۹۱۲۱۹۰۰ :لومحم - ٥٤0۹4۷0۰ :ت

 ةيبرعلا رصم ةيروهمج



 ن ر

 دنوی مآ مرم چچا بیم

f دانی زو وچور قاین Rea 


